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Anotace  
 

Předmětem této diplomové práce bylo polohopisné a 
výškopisné zaměření Vojtovického potoka, zpracování návrhu 
doplnění některých vodních děl na zájmovém území a tvorba 
3D modelu. 

 

 

Annotation 
 

The subjekt of this disertation essay was the positional and 
heights measurement of Vojtovický Stream, concept 
procesing of water scheme suplementation and 3D model 
construction of the territory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Lukáš Hrubý:  Zaměření Vojtovického potoka a tvorba 3D modelu inundačního území 
 

2014                                                                                                                                                                   5 
 

Obsah  

1.      ÚVOD 8 

2.      POPIS LOKALITY 9 

2.1      Vojtovický potok 9 

2.2      Měřené území 11 

3.     PRVNÍ FÁZE MĚŘENÍ 12 

3.1       Obecné údaje 12 

3.2       Mikroarea, s.r.o.         ( Vojtovický potok km 0.450 - 4.400 ) 13 

3.3         Surgeo, s.r.o.         (Vojtovický potok km 4.400 - 6.900) 13 

4.     DRUHÁ FÁZE MĚŘENÍ 14 

4.1       Použité metody 14 

4.1.1      Souřadnicové a výškové systémy 14 

4.1.2      Polygonové pořady 17 

4.1.3      Technologie  GNSS 20 

4.1.4      Metody polohopisu 25 

4.1.5      Metody výškopisu 27 

4.2     Vlastní měření 29 

4.2.1      Přípravné práce 29 

4.2.2      Rekognoskace terénu 30 

4.2.3      Stabilizace bodů 30 

4.2.4      Zaměření měřické sítě 31 

4.2.5      Volné stanovisko 34 

4.2.6      Podrobné body 34 

4.3      Použité přístroje 36 

5.   VÝSLEDKY A VÝSTUPY 38 

5.1      Použitý software 38 

5.2      Početní výsledky 40 

5.3      Grafický výstup 41 



Bc. Lukáš Hrubý:  Zaměření Vojtovického potoka a tvorba 3D modelu inundačního území 
 

2014                                                                                                                                                                   6 
 

6.  NÁVRH OBJEKTŮ 42 

7.     TVORBA 3D MODELU 44 

7.1    Teorie digitálního modelu terénu 44 

7.1.1  Typy terénních modelů 44 

7.1.2  Zobrazování 45 

7.1.3  Vizualizace 45 

7.1.3.1  Viditelnost, osvětlení a stínování modelu 46 

7.1.3.2  Barvy, materiály a textury 47 

8.     ZÁVĚR 48 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 49 

SEZNAM OBRÁZKŮ : 50 

SEZNAM TABULEK : 51 

SEZNAM PŘÍLOH : 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Lukáš Hrubý:  Zaměření Vojtovického potoka a tvorba 3D modelu inundačního území 
 

2014                                                                                                                                                                   7 
 

Seznam použitých zkratek  
PPBP               Podrobné polohové bodové pole 

ZPBP               Základní podrobné bodové pole 

ZhB                  Zhušťovací body 

GNSS               Global Navigation Satellite System  

GPS                 Global Position System 

Bpv                   Výškový systém Baltský po vyrovnání WGS84          

ČSNS               Česká státní nivelační síť 

S-JTSK            Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ETRF2000        Evropský terestický referenční rámec  

ETRS89            Evropský terestický referenční systém 

DOP                 Parametr přístupnosti družic na oběžné dráze 

DMR                Digitální model reliéfu 

CAD                Computer Aided Design 
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1. ÚVOD 
Diplomová práce byla vyhotovena ve spolupráci se státním podnikem Povodí 

Odry,  za účelem polohopisného a výškopisného zaměření Vojtovického potoka. 

Nejdříve byla provedena terénní pochůzka s projektantem, kde bylo rozhodnuto    

o nutnosti doplnění vybudovaných vodních děl z důvodu zajištění stabilizace 

podélného sklonu toku.  

Samotný projekt probíhal ve dvou fázích. První fáze měření proběhla před 

několika lety. Jednalo se o zaměření celého toku pro odtokovou studii. Druhá fáze 

zahrnovala doměření těch úseků, které budou dotčeny budoucí výstavbou vodních 

děl. Jako podklad pro měření ve druhé fázi byla použita většina výsledků 

předchozího měření jako výchozí body nebo body kontrolní. 

Projekt je zaměřen na doplnění vodních děl v korytě vodního toku. Proto byly 

podrobné body ( PPBP) vybrány tak, aby co nejefektivněji položily základ pro 

projektovou část dokumentace. Našim cílem bylo v místech určeným projektantem 

zaměřit jak osu potoka, tak okolní terén v požadovaném rozsahu. Veškeré objekty 

nacházející se v blízkosti samotného potoka bylo nutno také zaměřit, z důvodu 

možného vlivu na plánovanou výstavbu. Výstupem těchto našich prací je tak návrh 

vodních děl (v našem případě se bude jednat o grafické znázornění, tedy profily a 

půdorysy) a dále 3D model dotčeného území.  

Diplomovou práci jsem rozdělil do několika částí tak, aby bylo přehledně 

zdokumentováno, jaký způsob průběhu prací byl zvolen. Postupně se seznámíme 

s dotčeným územím, první a druhou fází měření, osvětlíme si postupy a metody, 

které jsme použili a nakonec se zaměříme na výsledky a tvorbu 3D modelu. 
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2. POPIS LOKALITY  
 

2.1      Vojtovický potok 
 

Vojtovický potok pramení v pohoří Jeseníku, u hranic s Polskou republikou. Jeho 

tok je na našem území dlouhý zhruba 20 km a následně opouští území ČR v obci 

Bernartice. Potok teče kromě jeho horní části převážně v zastavěném území, kdy 

protéká obcemi Bergov , Buková a Bernartice. Tok samotný má vcelku poklidný 

průběh, nicméně vzhledem k jeho umístění v zastavěných oblastech je potřeba 

regulovat a udržovat jeho podélný sklon a zejména pak rychlost, způsobující 

nežádoucí erozní účinky. 

 

 

OBR. 1  LOKALIZACE VOJTOVICKÉHO POTOKA VIZ [1] 
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OBR. 2  SROVNÁVACÍ FOTO - ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ POŠKOZENÍ V R. 2012 
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OBR. 3.  TRASA VOJTOVICKÉHO P
 

2.2      Měřené území
 

Naše část měřeného území nezahrnuje celý tok potoka na 

z důvodu průběhu jeho toku, kdy v horní 

územím a ani jeho parametry nedosahují hod

kontrolu. Nás tedy zajímá pouze úsek potoka 

Buková v délce cca 9 

polohový průběh potoka a to v rozmezí asi 50

porosty či stavby, které by 

Důležitými jsou pak zejména

Důraz měření se ovšem klade hlavn

zaměření, z důvodu př

balvanitými skluzy. 

ěření Vojtovického potoka a tvorba 3D modelu inunda
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TRASA VOJTOVICKÉHO POTOKA NA ÚZEMÍ ČR  VIZ [1

Měřené území  

ěřeného území nezahrnuje celý tok potoka na českém

ů ěhu jeho toku, kdy v horní části neprochází žádným zastav

územím a ani jeho parametry nedosahují hodnot potřebných pro regulaci 

kontrolu. Nás tedy zajímá pouze úsek potoka probíhající obcemi Bernartice a 

a 9 říčních km toku. V tomto úseku zaměřujeme jak výškový

ěh potoka a to v rozmezí asi 50 m od obou břehových hran.

i stavby, které by mohly mít vliv na průtočnost je potř

zejména křížení se silnicemi a objekty př

ení se ovšem klade hlavně na samotné koryto a jeho podrobné výškové 

ůvodu předpokládaného návrhu doložení dna kamenný
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VIZ [1] – (červená) 

českém území, hlavně 

ásti neprochází žádným zastavěným 

řebných pro regulaci či 

ící obcemi Bernartice a 

ěřujeme jak výškový, tak 

řehových hran. Veškeré 

je potřeba také zaměřit. 

ení se silnicemi a objekty přemostění potoka. 

 na samotné koryto a jeho podrobné výškové 

kamennými prahy  či 
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OBR. 4.  VYMEZENÍ ZÁJMOVÉ
 

3.     PRVNÍ 
 

3.1       Obecné údaje
 

Původní měření na daném území probíhalo v letech 2011 a 

rozdělen na 2 části a to oblast obce Bernartice a oblast Buková. Z d

rychlého zaměření byla na každý úsek naj

Bernartice ( Vojtovický potok km 0.450 

s.r.o., druhý úsek Buková (

firmou Surgeo, s.r.o. Jednalo se o celkové zam

oblasti. Výstupy těchto m

nás měly pouze výchozí charakter

použity i pro tvorbu 3D modelu.

ěření Vojtovického potoka a tvorba 3D modelu inunda
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ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ VIZ [1]  - (zeleně) 

PRVNÍ FÁZE MĚŘENÍ  

Obecné údaje 

ení na daném území probíhalo v letech 2011 a 

části a to oblast obce Bernartice a oblast Buková. Z d

ěření byla na každý úsek najata jiná geodetická 

Bernartice ( Vojtovický potok km 0.450 - 4.400 ) byl zpracován firmou Mikroarea,

ek Buková (Vojtovický potok km 4.400 - 6.900) byl vyhotoven 

Jednalo se o celkové zaměření poměrů potoka v zastav

ěchto měření budou pouze součástí příloh této práce

pouze výchozí charakter, co se týče bodů PBPP. Podrobné body 

i pro tvorbu 3D modelu. 
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ení na daném území probíhalo v letech 2011 a 2012. Prostor byl 

ásti a to oblast obce Bernartice a oblast Buková. Z důvodu potřeby 

geodetická firma. Úsek 

4.400 ) byl zpracován firmou Mikroarea, 

6.900) byl vyhotoven 

ěrů potoka v zastavěné 

říloh této práce, jelikož pro 

 PBPP. Podrobné body byly 
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3.2       Mikroarea, s.r.o.                                                                           
( Vojtovický potok km 0.450 - 4.400 ) 
 

Nejdříve byla vytvořena měřícká síť metodou GNSS a následně bylo Měření 

polohově i výškově připojeno na bodové pole vybudované metodou GNSS.           

Z bodů měřické sítě bylo zaměřeno upravené koryto Vojtovického potoka a 

všechny stavební úpravy na něm provedené. Výškové měření bylo provedeno 

současně s polohopisem trigonometricky.  

Zpracováni bylo provedeno na PC programem GEUS 16 a CAD v měřítku 1:500. 

Použité přístroje a pomůcky: LEICA GPS900, LEICA TCR307, LEICA TS06. 

Souřadnicový systém: JTSK 

Výškový systém:           Bpv                         

 

 3.3         Surgeo, s.r.o.                                                     
(Vojtovický potok km 4.400 - 6.900) 
 

Měřická sít byla měřena metodou RTK a následné měření probíhalo polární 

metodou. Zaměřeny byly opět všechny body potřebné pro získání dostatečného 

přehledu o průběhu vodního toku. 

Základní údaje:   

Použitý software: Trimble Survey Controller 

Metoda:  RTK 

Program použitý pro transformaci: Transformační modul zpřesněné globální 

transformace Trimble 2013 verze 1.0   

Pristroj: Trimble 5800 
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Souřadnicový systém: JTSK 

Výškový systém:           Bpv    

 

4.     Druhá fáze měření 
 

4.1       Použité metody  
 

Nyní se již dostáváme k našemu samotnému měření. V této kapitole si popíšeme 

základní obecné zásady námi použitých metod a postupů. 

 

4.1.1       Souřadnicové a výškové systémy 
Celá naše měřená oblast se nachází na území České republiky, proto také 

budeme používat souřadnicové systémy platné na našem území. Polohový 

systém budeme uvažovat S-JTSK , výškový Bpv. 

Polohový systém S-JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě 
katastrální) 

Je definován Besselovým elipsoidem s referenčním bodem Hermannskogel, 

Křovákovým zobrazením (dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze), 

převzatými prvky sítě vojenské triangulace a jednotnou trigonometrickou sítí 

katastrální. Křovákovo zobrazení je jednotné pro celý stát. V roce 1922 jej navrhl 

Ing. Josef Křovák. Zobrazení se označuje jako dvojité z toho důvodu, že 

trigonometrické body se nejprve konformně zobrazí z Besselova elipsoidu na 

Gaussovu kouli a poté  se referenční koule konformně zobrazí na kužel v obecné 

poloze. Viz [2] 
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OBR. 5  KŘOVÁKOVO KONFORMNÍ KUŽELOVÉ ZOBRAZENÍ [2] 

Jelikož ČR má protáhlou podobu, bylo zvoleno zobrazované území ve směru 

severozápad – jihovýchod. Dosáhli jsme tím zúžení rovnoběžkového pásu z 370 

na 280 km. Tím se také zredukovalo délkové zkreslení na krajních pásech z + 42 

cm/km na + 24 cm/km. Dotykovou rovnoběžkou pak byla určena rovnoběžka 

78°30´.  

OBR. 6  SYSTÉM S-JTSK NA NAŠEM ÚZEMÍ  [2] 
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Pravoúhlá soustava byla uvedena do svého počátku a to obrazu vrcholu daného 

kužele. Osu X tvoří obraz základního poledníku (λ = 42°30) s kladnou orientací k 

jihu. Osa Y je kolmá k ose X a má západní směr. ČR se tím dostala do 1. 

kvadrantu se samými kladnými souřadnicemi, navíc platí že  Y < X. 

Systém Bpv 

V souladu s [3] je výškopisný základ v naší republice založen na systému Bpv, 

který byl vytvořen roku 1957. Hodnoty výšky se vztahují ke střední hladině 

Baltského moře (nulový bod Kronštadt). Celosvětově byla sít sjednocena v rámci 

socialistických států o Moloděnského normální korekci. Výškové bodové pole 

v České republice zabezpečuje ČSNS (Česká státní nivelační síť, která nahradila 

Československé jednotné nivelační sítě). Body, které jsou součástí této sítě jsou 

situovány v síti nivelačních pořadů  geometrickou nivelací a trvale stabilizovány. 

Výšková bodová pole jsou pak tvořena soubory těchto bodů. 

 

Výškový 
systém 

Výškové 
bodové pole 

(síť) 

Střední 
hladina 
moře 

Druh 
použitých 

výšek 

ČR - 
Lišov 
[m] 

Jaderský - 
Lišov 

Doplněná 
nivelační síť 
Rakouska-

Uherska z let 
1872 - 1896 

Jaderského 
s nulovým 
bodem v 
Terstu 

Normální 
ortometrické 565,1483 

Jaderský - 
CSJNS 

(ČSJNS/J) 
CSJNS 

Jaderského 
s nulovým 
bodem v 
Terstu 

Normální 
ortometrické 565,1483 

Baltský - 
po 

vyrovnání 
Bpv 

CSJNS 

Baltského s 
nulovým 
bodem v 

Kronštadtu 

Normální 
(Moloděnské

ho) 
564,7597 

Tabulka 1. Výškové systémy používané na našem území a jejich parametry [2] 
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4.1.2      Polygonové pořady 
Polygonový pořad je lomená čára, která tvoří liniovou síť bodů. Je určen 

jednotlivými délkami a vrcholovými (levostrannými) úhly. Metoda polygonových 

pořadů je jednou z nejdůležitější metod určení souřadnic bodů podrobného 

bodového pole. Polygonové pořady obecně začínají a končí na bodech, jejichž 

souřadnice jsou známy. V polygonových pořadech se měří levostranné úhly a 

délky. Obecně je úkolem určit souřadnice bodů uvnitř polygonového pořadu.  

Pořady dělíme dle [3] na :  

• oboustranně orientovaný a připojený  

 dáno: souřadnice počátečního a koncového bodu a dále souřadnice 

bodů orientace  

 měřeno: délky a levostranné úhly mezi body uvnitř polygonového 

pořadu a dále směry na body orientace z počátečního a koncového 

bodu polygonového pořadu  

 určujeme: souřadnice bodů uvnitř polygonového pořadu  

  

• oboustranně připojený bez orientace (vetknutý)  

 dáno: souřadnice počátečního a koncového bodu  

 měřeno: délky a levostranné úhly mezi body uvnitř polygonového 

pořadu  

 určujeme: souřadnice bodů uvnitř polygonového pořadu  

 

• oboustranně připojený a jednostranně orientovaný  

 dáno: souřadnice počátečního a koncového bodu a dále souřadnice 

bodů orientace  

 měřeno: délky a levostranné úhly mezi body uvnitř polygonového 

pořadu a dále směry na body orientace pouze z počátečního nebo 

pouze z koncového bodu polygonového pořadu  

 určujeme: souřadnice bodů uvnitř polygonového pořadu  
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OBR. 7   OBOUSTRANNĚ PŘIPOJENÝ JEDNOSTRANNĚ ORIENTOVANÝ             
POLYGONOVÝ POŘAD [2] 

 

• jednostranně připojený a orientovaný (volný)  

 dáno: souřadnice počátečního bodu a dále souřadnice bodů orientace  

 měřeno: délky a levostranné úhly mezi body uvnitř polygonového 

pořadu a dále směry na body orientace z počátečního bodu 

polygonového pořadu  

 určujeme: souřadnice bodů uvnitř polygonového pořadu a souřadnice 

koncového bodu 

 

• uzavřený polygonový pořad  

 dáno: souřadnice počátečního bodu, který je současně i bodem 

koncovým a dále souřadnice bodů orientace  

 měřeno: délky a levostranné úhly mezi body uvnitř polygonového 

pořadu a dále směry na body orientace z počátečního (koncového) 

bodu polygonového pořadu  

 určujeme: souřadnice bodů uvnitř polygonového pořadu 
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OBR. 8 UZAVŘENÝ POLYGONOVÝ POŘAD [2] 
 

Vyrovnání polygonových pořadů  

Dle [4] dochází k odchylkám úhlů a délek na koncových bodech a to vlivem chyb. 

Pokud tyto výsledné odchylky splňují požadovanou přesnost je potřeba polygon 

ještě vyrovnat. Vyrovnání provádíme buď úhlové, nebo směrové, vždy na základě 

typu polygonového pořadu a našich možnostech vyrovnání. Známými metodami 

vyrovnání je vyrovnání přibližné a vyrovnání metodou nejmenších čtverců. 

Pořad Úhlové vyrovnání Souřadnicové 

vyrovnání 
Oboustranně připojený 

(vsunutý) 
 

NE ANO 

Oboustranně připojený a 
jednostranně orientovaný 

 

NE ANO 

Oboustranně připojený a 
orientovaný (vetknutý) 

 

ANO ANO 

Jednostranně připojený a 
orientovaný (volný) 

 

NE NE 

Uzavřený ANO ANO 

Tabulka 2. Vyrovnání polygonových pořadů viz [5] 

 



Bc. Lukáš Hrubý:  Zaměření Vojtovického potoka a tvorba 3D modelu inundačního území 
 

2014                                                                                                                                                                   20 
 

Přesnosti polygonových pořadů  

Abychom byli schopni určit mezní odchylky pro různé polygonové pořady, byly 

určeny základní Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů.  

Připojovací 

body 

Mezní 

délka 

strany 

[m] 

Mezní 

délka 

pořadu [m] 

Mezní odchylka v uzávěru 

pořadu 

Úhlova 

[mgon] 
Polohová [m] 

ZPBP, ZhB 200-1500 5000 25(n+2)1/2 0.0025(Σs)1/2+0.04 

ZPBP, ZhB 50-400 3000 100(n+3)1/2 0.005(Σs)1/2+0.04 

PPBP, 

ZPBP, ZhB 
50-400 1500 100(n+3)1/2 0.005(Σs)1/2+0.10 

Tabulka 3. Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů [5] 

 

Ty se pak liší podle druhu připojovacích bodů. 

Kde n je počet bodů polygonu, včetně bodů připojovacích. 

       Σs …….součet délek stran pořadu 

 

4.1.3      Technologie  GNSS 
Globální navigační satelitní systémy zaměřují polohu každého místa na zeměkouli 

pomocí umělých družic Země. Poloha se určuje v jednotném souřadnicovém 

systému. V současné době rozpoznáváme 4 navigační systémy: NAVSTAR GPS, 

GALILEO, GLONASS a COMPASS. Podstata skoro všech GNSS je podobná a 

odlišnosti najdeme pouze v technických detailech. V mé práci se budeme zabývat 

především systémem NAVSTAR GPS, který se dělí na tři základní složky: řídící, 

kosmický a uživatelský segment. [6] 
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GPS 

Jedná se o Americký vojenský navigační systém, někdy nazýván jako NAVSTAR 

(Navigation Systém using Time and Ranging). Do provozu byl uveden dne 

17.7.1995. Vysílá na frekvencích L1 (1575,42  MHz), L2 (1227,60 MHz) a L5 

(1176,45 MHz) a na tyto nosné vlny se moduluje C/A kód, P-kód,  L1C nebo L2C 

kód. 

 

Kosmický segment – je složen ze soustavy družic, které jsou systematicky 

rozloženy na oběžných drahách Země. GPS systém využívá 24 družic na šesti 

oběžných drahách ve vzdálenosti přibližně 20000 kilometrů od povrchu, a to tak, 

aby bylo možné pozorovat nejméně 6 z nich. Každá družice obsahuje přijímač, 

vysílač a atomové hodiny. 

 

 

OBR. 9 KOSMICKÝ SEGMENT [6] 
 

Řídící segment – úlohou řídícího segmentu je tvořit a udržovat systémový čas, 

pravidelně zaznamenávat a koordinovat činnost systému, provádět manévry 

satelitů (korekce drah). Je tvořen hlavní řídící stanicí 5 sledovaných stanic a 4 

základní stanice, které neustále přijímají signály ze všech družic. V řídícím centru 

se shromažďují informace z družic a dále se zde pak zpracovávají. Výstupem 

získáváme například korekci drah nebo hodiny družic. Tyto informace se následně 
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odesílají zpět družicím. Družice poté tyto hodnoty vysílají v navigační zprávě 

k uživatelům. 

 

Uživatelský segment – jedná se o GPS přijímače, které dovedou přijímat a 

zpracovávat družicové GNSS signály a dle nich určit svoji pozici. 

 

Družicová data 

Radiový signál vysílá každá družice na několika nosných vlnách (L1,L2,L5). Na 

tyto nosné vlny se vytvářejí pseudonáhodné kódy (C/A, P, Y, L1C, …) a navigační 

zprávy. 

 

Navigační zpráva – je modulována na nosnou vlnu ve stylu binárního kódu, 

kodóvaného dle fázového posunu nosných vln. V navigační 

zprávě najdeme: 

                 - parametry dráhy družice 

- čas vysílání počátku zprávy 

- přesné Keplerovské efemeridy družice 

- korekce hodin družice 

- almanach – méně přesné parametry všech družic systému 

- koeficienty ionosférického modelu 

- stav družice 

 

Data vysílaná stanicemi 

Hlavní úlohou referenční stanice je korekce naměřených pseudovzdáleností 

k družicím, respektive rozdíl hodnot naměřených a vypočtených ze zadaných 

souřadnic.  

 

Určování polohy 

Poloha bodu, který zjišťujeme, se nachází v průsečíku sférických ploch, jejichž 

poloměr je dán měřenou vzdáleností družic k bodu. Z geometrického pohledu je 
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potřeba mít zadanou polohu alespoň tří družic. Vzhledem k tomu, že 

pseudovzdálenosti jsou určovány v reálném čase, je nutné mít družice čtyři. 

 

Obecně užíváme dvou principů měření těchto vzdáleností: 

1. kódové měření – je to měření pomocí pseudonáhodných kódů, jejichž 

výsledkem je pseudovzdálenost (přesnost v cm) 

2.  fázové měření – vychází z rozdílu fáze nosné vlny (přesnost v mm) 

 

Relativní určování polohy 

Polohu bodu určujeme vzhledem k referenčnímu bodu, jehož geocentrické body 

jsou nám známy nebo je součástí sítě referenčních stanic. Jedná- li se o relativní 

určování polohy je zapotřebí mít současně měřená data na dvou místech. Doba 

měření se v tomto případě mnohem zkracuje, což můžeme považovat za velkou 

výhodu, avšak je zde potřeba vlastnit dvě GPS aparatury.  

 

Absolutní určování polohy 

Souřadnicový systém WGS84, který je zadán v reálném čase, nám udává 

souřadnice. Je ovšem nutné znát přesné dráhy družic a korekce času družic a 

následně jsme dle tohoto způsobu schopni určit svou polohu s řádově 

centimetrovou přesností. Velkou předností je, že nám stačí jenom jedna GPS 

aparatura. Naopak jako nedostatek se jeví fakt, že je potřeba dlouhodobé 

observace na určitém bodě, a že dostupnost efemeridu je až s několikadenním 

zpožděním.  

 

Faktory ovlivňující kvalitu měření 

Vícecestné šíření (multipath) – přijímač nedostává jenom příchozí signál, ale také 

ten signál, který je odražený od blízkých ploch, tímto se signály mísí a dochází 

k chybám ve zpracování. 
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OBR. 10  MULTIPATH [6] 
 

Poměr signál/šum –   jedná se o poměr síly signálu a šumu v okolí. Vyšší hodnota 

nám udává větší přesnost. Šum se vytváří kupříkladu průchodem korunami 

stromů, nebo nízkou polohou družice nad horizontem. 

 

Stav družic – družice nese označení v navigační zprávě jako zdravá nebo 

nezdravá (správná poloha na oběžné dráze, funkčnost). 

 

Platnost a přesnost efemerid – rozeznáváme více druhů efemerid, každý z nich 

má jiné parametry a přesnosti.  

 

Počet a geometrické uspořádání viditelných družic  - nejmenší možný počet družic 

pro zjištění polohy je 4. Nepřesná poloha těchto 4 družic nám negarantuje 

vysokou přesnost měření. Zmíněné kvalitativní rozmístění družic nám signalizuje 

základní parametr DOP.  

 



Bc. Lukáš Hrubý:  Zaměření Vojtovického potoka a tvorba 3D modelu inundačního území 
 

2014                                                                                                                                                                   25 
 

Chyba hodin přijímače – přesnost hodin u družic je podstatně vyšší než u hodin 

v přijímači, za to jsou ovšem u něj korekce řádově vyšší. 

 

Přesnost hodin na družicích – družice ukládají své vlastní hodiny a tím i svůj čas, 

který je průběžně upravován navigačními zprávami. Přesné korekce jsou udávány 

až se zpožděním z měřených dat a jsou k dispozici v rámci přesných efemerid. 

 

Vliv  atmosféry  – lonosféra a troposféra jsou největšími ovliňovateli rádiových 

signálů. Ionosféra je zdrojem tzv. ionosférické refrakce, která závisí na počtu 

volných elektronů v atmosféře. Refrakce se liší pro kódové a fázové měření. Její 

odstranění probíhá prostřednictvím měření na obou frekvencích nebo zavedením 

korekcí z navigační zprávy. Troposférickou refrakci způsobuje naopak troposféra. 

Refrakce se odvíjí dle hustoty prostředí nikoli dle frekvence nosné vlny. 

 

4.1.4      Metody polohopisu 
Polohopisným měřením myslíme zaměření veškerých polohopisně významných 

bodů, a to tím způsobem, aby byly geometrické a polohové vztahy mezi nimi 

jasné. Základními metodami jsou metoda polární a ortogonální. 

 

Polární metoda 

Polární metoda je jednou z nejvíce využívaných metod pro měření polohopisu. 

Spočívá v tom, že polohu bodů určujeme za pomocí polárních souřadnic 

(vodorovného úhlu a délky). Můžeme zde narazit na pojmy polární doměrek a 

polární kolmice. Doměrek značí případ, kdy jde o nepřístupnost rohu budovy. 

Kolmice označuje situaci, kdy měřený bod není pozorovatelný ze stanoviště.        

 U měření polární metodou nastávají dva případy, a to měření ze známého 

stanoviska (pevného) anebo z neznámého (volného). [2] 
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OBR. 11  POLÁRNÍ METODA [2] 
 

 

Ortogonální metoda 

Dle [2] v tomto případě určujeme body dle pravoúhlých souřadnic za pomoci 

staničení a kolmic k měřické přímce. Staničení označuje délku, která je měřená od 

začátku po měřické přímce. Kolmicí rozumíme délku k měřické přímce měřenou 

mezi měřickou přímkou a určovaným bodem. K zaměření můžeme využít pevnou 

nebo volnou měřickou přímku.  

 

OBR. 12  ORTOGONÁLNÍ METODA [2] 
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4.1.5      Metody výškopisu 
Ke grafickému ztvárnění bodů terénu na mapách prostřednictvím vrtstevnic, 

výškových kót a technických grafů, používáme výškopis. Abychom mohli provést 

toto grafické vyjádření, je nutno znát polohu a výšku tzv. podrobných bodů 

výškopisu. Body musíme zvolit takové, aby z nich bylo možno 

určit členitost terénu. Počet bodů se má shodovat s tvarem terénní plochy a s 

požadovaným měřítkem.  

Základní metody k určování výšek: 

1. nivelace 

2. trigonometrické měření  

3. barometrické měření 

4. hydrostatická nivelace 

1. Nivelace - pomocí nivelace jsme schopni určit převýšení dvou bodů. Základem 

této metody je záměrná přímka nivelačního přístroje, která vytíná na lati laťové 

úseky, dle nichž můžeme poté vypočítat převýšení mezi těmito dvěma body. 

2. trigonometrické měření – tato metoda pro nás bude tou nejdůležitější, protože 

byla použita při našem měření. Základem určování výšek je řešení trojúhelníku. 

Zaměřujeme se pouze na šikmé nebo vodorovné délky a svislé pruhy. 

Nadmořskou výšku požadovaného bodu vypočítáme v případě, že známe 

nadmořskou výšku stanoviska, výšku stroje  a výšku cíle. 

3. Barometrické měření -  tento druh měření (určování výšek) je založen na 

měření barometrického (aerostatického) tlaku vzduchu vyvolaného tíhou zemské 

atmosféry. Souvisí s tím, že čím je větší výška, tím se liší atmosférický tlak. 

Hodnoty tlaku odečteme na dvou různých místech a tímto vypočteme jejich 

výškový rozdíl. 

4. Hydrostatická nivelace – tento druh nivelace závisí na fyzikálních vlastnostech 

kapaliny umístěné ve spojených nádobách, tj. kdy vzniká tzv. hydrostatická 

souprava. Nádoby jsou umístěny na bodech podle toho, jaké převýšení 
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potřebujeme zjistit. Na tento případ poté aplikujeme Bernulliho rovnici rovnováhy, 

dle níž jsem schopni vypočítat převýšení. 

 

 

OBR. 13 TRIGONOMETRICKÉ URČENÍ VÝŠKY BODU [2] 

 

Kde: Vs – výška stroje 

Vc – výška cíle 

HA – výška bodu A 

HB - výška bodu B 

s – vodorovná délka 

Z – zenitový úhel 

ε – výškový úhel 

s´ - šikmá měřená délka 
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Výpočet výšky bodu B dostaneme řešením rovnice:  

 

 

Tyto vzorce platí pro záměry kratší než 200 m. Pro délky větší je nutno zavést 

opravu ze zanedbání skutečného horizontu a opravu z refrakce. 

 

Oprava ze zanedbání skutečného horizontu  –  zaměníme-li zdánlivý horizont za 

skutečný, dopustíme se chyby q, kterou vypočteme ze vzorce  

                                           

Kde: „R“ je poloměr Země a „s“ měřená vzdálenost 

 

Oprava z refrakce – Pří měření svislých úhlů dochází ve vertikálním směru 

k refrakční chybě, kterou vyčíslíme pomocí vzorce  

                                                         

Kde: „k“ je refrakční koeficient, „R“ poloměr Země a „s“ měřená délka 

 

 

4.2     Vlastní měření 
 

4.2.1      Přípravné práce 
Nejprve bylo zapotřebí získat všechny podklady potřebné pro realizaci. Podklady 

obsahovaly jak výsledky měření z 1. fáze, tak vyhledání geodetických údajů o 

bodech ZPBP či bodů nivelačních nacházejících se v okolí námi studovaného 

území.  
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4.2.2      Rekognoskace terénu 
Po získání všech potřebných údajů bylo potřeba prozkoumat terén za 

přítomnosti projektanta Povodí Odry, státního podniku. Cílem pochůzky bylo 

určení míst, ve kterých bude potřeba hustotu zaměřovaných bodů zvýšit 

(pravděpodobný návrh umístění vodního díla) a kde naopak není potřeba až tak 

podrobného měření. Vzhledem k tomu, že zde na území již probíhalo měření v 

první fázi, bylo součástí rekognoskace také nalezení a označení bodů PPBP, které 

bylo použito v minulosti a které bylo možno použít. Byla tedy vybudována Měřická 

sít, a tím Podrobné bodové pole pro měření. 

4.2.3      Stabilizace bodů 
Body měřické sítě byly stabilizovány již v minulosti a to pomocí měřických hřebů 

vždy do pevného podloží (cesta, chodník). Vzhledem k tomu, že se nepodařilo při 

rekognoskaci nalézt všechny body původní měřické sítě, byly chybějící body 

zastabilizovány stejnou metodou. 

  

OBR. 14  STABILIZACE POMOCÍ HŘEBU                         
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4.2.4      Zaměření měřické sítě 
Měřická síť byla zaměřena pomocí 15 polygonových pořadů. Pořady byly voleny 

tak, aby z nich bylo možno co nejlépe zaměřit polohopisně a výškopisně průběh 

potoka. Vzhledem k okolnostem nebylo v místě měření možné určit typ 

polygonových pořadů za stálý. Každý polygonový pořad byl proto specifický. 

Výchozí body polygonů byly voleny na bodech o známých souřadnicích a to 

především na stabilizovaných bodech z měření v 1. fázi projektu. Počet orientací 

se liší dle rozhledových možností daného bodu. Při tvorbě pořadů byla snaha vést 

body po již známých bodech právě z první fáze měření, ne všechny tyto body byly 

však zachovány, v tom případě se nové body nestabilizovaly, ale stanovisko bylo 

pouze přechodným. Pro měření byla použita trojpodstavcová soustava 

s přístrojem SOKKIA SET5XS s odraznými hranoly. Vrcholové úhly pořadu byly 

měřeny v 1. skupině a délky byly měřeny obousměrně. Viz [7] 

Polygonové pořady: 

4020-4023 

Typ pořadu:                                            Vetknutý, jednostranně orientovaný 
Délka pořadu:                                        584.586m 
Odchylka Y/X:                                         0.083m /   -0.070m 
Polohová odchylka:                               0.109m 
Největší / nejmenší délka v pořadu:  138.378m/   88.346m 
Poměr největší / nejmenší délka:      1:1.57 
Max. poměr sousedních délek:          1:1.44 
Nejmenší vrcholový úhel:                    161.0169g 
 
4023-4031 

Typ pořadu:                                          Vetknutý, oboustranně orientovaný 
Délka pořadu:                                      1275.952m 
Úhlová odchylka:                                 0.0240g 
Odchylka Y/X:                                      -0.062m /    0.122m 
Polohová odchylka:                             0.136m 
Největší / nejmenší délka v pořadu: 224.478m/  131.364m 
Poměr největší / nejmenší délka:     1:1.71 
Max. poměr sousedních délek:        1:1.56 
Nejmenší vrcholový úhel:                  148.7039g 
 
4031-4005 

Typ pořadu:                                         Vetknutý, oboustranně orientovaný 
Délka pořadu:                                     945.595m 
Úhlová odchylka:                                0.0028g 
Odchylka Y/X:                                     -0.094m /    0.051m 
Polohová odchylka:                            0.107m 
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Největší / nejmenší délka v pořadu:  313.679m/   99.653m 
Poměr největší / nejmenší délka:       1:3.15 
Max. poměr sousedních délek:           1:2.39 
Nejmenší vrcholový úhel:                     122.1717g 
 
4075-5003 

Typ pořadu:                                            Vetknutý, oboustranně orientovaný 
Délka pořadu:                                        497.278m 
Úhlová odchylka:                                   0.0269g 
Odchylka Y/X:                                         0.005m /    0.027m 
Polohová odchylka:                               0.027m 
Největší / nejmenší délka v pořadu:  210.723m/  129.312m 
Poměr největší / nejmenší délka:       1:1.63 
Max. poměr sousedních délek:           1:1.63 
Nejmenší vrcholový úhel:                     183.0933g 
 
4002-9019 

Typ pořadu:                                            Vetknutý, jednostranně orientovaný 
Délka pořadu:                                         471.653m 
Odchylka Y/X:                                        -0.030m /    0.036m 
Polohová odchylka:                                0.047m 
Největší / nejmenší délka v pořadu:   236.754m/   41.645m 
Poměr největší / nejmenší délka:        1:5.69 
Max. poměr sousedních délek:            1:4.64 
Nejmenší vrcholový úhel:                     152.1827g 
 
6024-4003 

Typ pořadu:                                            Vetknutý, oboustranně orientovaný 
Délka pořadu:                                        496.775m 
Úhlová odchylka:                                 -0.0582g 
Odchylka Y/X:                                       -0.135m /    0.004m 
Polohová odchylka:                              0.135m 
Největší / nejmenší délka v pořadu:  137.856m/   98.584m 
Poměr největší / nejmenší délka:       1:1.40 
Max. poměr sousedních délek:           1:1.38 
Nejmenší vrcholový úhel:                     144.0854g 
 
9010-9025 

Typ pořadu:                                            Vetknutý, jednostranně orientovaný 
Délka pořadu:                                        921.785m 
Odchylka Y/X:                                        0.069m /    0.050m 
Polohová odchylka:                              0.085m 
Největší / nejmenší délka v pořadu:  248.247m/   74.624m 
Poměr největší / nejmenší délka:       1:3.33 
Max. poměr sousedních délek:           1:1.90 
Nejmenší vrcholový úhel:                     118.8290g 
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Vyrovnání: 

Všechny polygony byly vyrovnány v programu Groma  (příloha č. 5). Všechny 

provedené výpočty dokázaly, že polygony splňují požadovanou přesnost ČÚZK, 

jelikož: 

mezní úhlová odchylka = 100(n+3)1/2  

a mezní polohová odchylka =   0.005(Σs)1/2+0.10 

 

Proto:  

mezní 
polohová 
odchylka 

skutečná 
polohová 
odchylka 

mezní 
uhlová 

odchylka 

skutečná 
uhlová 

odchylka 
4020-4023 0,2208 0.109 0,0283 - 
4023-4031 0,2785 0.136 0,0316 0.0240 
4031-4005 0,2537 0.107 0,0300  0.0028 
4075-5003 0,2115 0.027 0,0283 0.0269 
4002-9019 0,2085 0.047 0,0245 - 
6024-4003 0,2114 0.135 0,0265  -0.0182 
9010-9025 0,2517 0.085 0,0300 - 

Tabulka 4. Porovnání mezních odchylek s naměřenými    

 

Pomocí trigonometrického určování výšek byly polygonové pořady zaměřeny také 

výškově. Výška stroje na stanovisku byla měřena pomocí ručního měřidla. 

Zenitové úhly byly měřeny stejně jako vodorovné ve dvou polohách dalekohledu. 

Výšky byly opět vypočteny v programu Groma (příloha č. 8). 

 

4020-4023 - 0,00 

4023-4031 - 0,00 

4031-4005 - -0,02 

4075-5003 - 0,05 

4002-9019 - -0,06 

6024-4003 - -0,02 

9010-9025 - 0,03 

Tabulka 5. Výškové uzávěry polygonů  
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4.2.5      Volné stanovisko 
Bod 5003 bylo pro potřeby využití a uzavření polygonového pořadu 4075-5003 

potřeba nejprve zaměřit pomocí volného stanoviska. Orientovali jsme na body 

4032 a 4009 o známých souřadnicích. 

 

4.2.6      Podrobné body  
Hlavním účelem naší práce bylo zaměření dostatečného počtu podrobných bodů  

v místech k tomu určených, tak aby bylo možné vytvořit projekt pro návrh              

a vybudování nových vodních objektů. Pro polohové zaměření bodů byla zvolena 

metoda polární, výškové měření proběhlo trigonometrickou metodou měření 

výšek.  

Jak již bylo uvedeno, body byly voleny v těch místech, kde bude možné 

vybudování vodního díla. Četnost těchto bodů byla volena čistě na základě 

pokynů odpovědného projektanta. 

K jejich zaměření byla použita již vytvořená měřická síť. Výpočet bodů proběhl      

v programu Groma. 

 OBR. 15  ZAMĚŘOVANÝ TERÉN 
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Posouzení přesnosti určených podrobných bodů  

Přesnost výsledných souřadnic a výšek podrobných bodů mapy závisí na použité  

měřické metodě. Je dána také přesností určení souřadnic a výšek použitých bodů  

geometrického základu a přesností určení souřadnic a výšek podrobných bodů 

mapy.  

Přesnost měření a výsledných souřadnic podrobných bodů se vyjadřuje ve vztahu  

k blízkým bodům polohového bodového pole.  

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu je 

základní střední souřadnicová chyba mxy, dána vztahem:  

 

mxy = √ (0,5.(mx^2+my^2)) 

 kde „mx“, „my“ jsou základní střední chyby určení souřadnic x, y.  

 

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic  x, y - dvojice podrobných 

bodů stejné třídy přesnosti je základní střední chyba „md“ délky „d“ přímé spojnice 

bodů této dvojice, vypočítané z jejich souřadnic. Souřadnice podrobných bodů 

jedné třídy přesnosti měřené v daném území musí být určeny tak, aby:  

a) charakteristika mxy nepřesáhla kritérium uxy uvedené v Tab. 6  

b) charakteristika md nepřesáhla kritérium ud vypočtené pro každou vodorovnou 

délku ze vztahu:        ud = 0,21[(d+12):(d+20)] 

 

Kód 

charakteristiky 

kvality 

 

3 

 

4 

 

6 

 

7 

 

8 

uxy(m) 0,14 0,26 0,21 0,42 1,00 

 

Tabulka 6. Charakteristiky přesnosti [2] 
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4.3      Použité přístroje 
 

Pro geodetické práce byla použita totální stanice SOKKIA SET5XS. 

 

SOKKIA SET5XS [8] 

Technické parametry: 

Totální stanice s jednostranným displejem. 
 
DALEKOHLED: 
Délka:                         171mm 
Průměr objektivu:       45mm 
Zvětšení:                     30x 
Zorné pole:                 1°30´ 
Min. zaostření:            1,3m 
 

 
MĚŘENÍ ÚHLŮ: 
Min. čtení:                      0,5" / 1" 
Přesnost:                        5" 
Doba měření:                 0,5" 
Dvouosý kompenzátor:  ano 
 

 
MĚŘENÍ DÉLEK: 
Dosah:   s odrazným štítkem:  100 - 500m 
               s minihranolem:        500 - 800m 
               s hranolem AP 01:   4000 - 5000m 
Dosah bez hranolu:                 0,3 - 350m ( bílá plocha ) 
                                                0,3 - 170m ( šedá plocha ) 
Přesnost bez hranolu:    do 200m:     3+ 2ppm 
                                       200-350m:   5+ 10ppm 
Přesnost s odraz. štítkem:      3 + 2ppm 
Přesnost s hranolem AP01:    2 + 2ppm 
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REGISTRACE A PŘENOS DAT: 
 
Vnitřní paměť:             10000 bodů 
Paměťová karta:         max. 128 MB 
Rozhraní:                     RS 232 
 
 

OSTATNÍ: 
 
Pracovní teplota:          -20°C -  + 50°C 
Ochrana proti vodě a prachu:   IP 64 
Rozměry:              175 x 171 x 345 mm 
Váha s držadlem:                5,8kg 

 

OBR. 16 SOKKIA SET5XS [8] 
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5.   VÝSLEDKY A VÝSTUPY 
 

5.1      Použitý software 
 

Groma v 7.0 

Groma slouží k výpočtům všech základních geodetických úloh. Jeho součástí je 

také digitalizace rastrových dat. Výhodou je možnost zpracování dat ve všech 

formátech zápisníků a to jak dávkově, tak jednotlivě.  

 

 

OBR. 17  PROSTŘEDÍ PROGRAMU GROMA 
 
 
 
Autocad 2007 
 
AutoCAD  je populární software pro 2D  projektování a konstruování (CAD), 

vyvinutý firmou Autodesk. Na jádru Autodesk byla Autodeskem vyvinuta sada 

profesních aplikací určených pro CAD v oblasti strojírenské konstrukce, stavební 

projekce a architektury, mapování a terénních úprav. Nativním formátem výkresů 

AutoCADu je neveřejný souborový formát DWG, popř. jeho výměnná (textová) 
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verze DXF. Oba tvoří de-facto standard pro výměnu 2D CAD dat. AutoCAD 

publikuje CAD data i do formátu DWF (resp. DWFx). 

 

OBR. 18  PROSTŘEDÍ PROGRAMU AUTOCAD 2007 
 

Autocad Civil 3D 

Program Autocad Civil 3D je určený pro tvorbu projektové dokumentace 

především v oblasti infrasruktury, hlavně pro projektování infrastrukturních 

projektů, liniových a plošných staveb, projektování v krajině, modelování terénu a 

pozemkových úprav. Autocad Civil 3D přináší komplexní řešení pro tvorbu návrhů 

a projektování v prostředí rozsáhlých týmů, a to od počátečního geodetického 

zaměření, přes projekční návrh až po tvorbu dokumentace, vytyčení stavby a 

finální terénní úpravy. [9] 
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5.2      Početní výsledky 
 

Výpočty měřených hodnot probíhaly v programu Groma v 7.0. Všechny výpočty 

jsou zaznamenány v protokolech, které jsou součástí příloh.  

Jedná se o výpočty a vyrovnání polygonových pořadů ( príloha 5), a výpočty 

podrobných bodů polární metodou - (příloha č. 7).  

 

 

OBR. 19  TEXTOVÝ VÝSTUP Z PROGRAMU GROMA 
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5.3     Grafický výstup 
 

Po polohovém a výškovém výpočtu všech bodů jsme je přenesli do grafického 

programu AUTOCAD pomocí textového souboru. Výsledkem grafického 

zpracování byla situace dotčeného území, podélný profil a příčné profily toku.  

Grafické výstupy jsou součástí příloh č. 8-13. 

 

 

 

OBR. 20  GRAFICKÝ VÝSTUP Z PROGRAMU AUTOCAD 
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6.  NÁVRH OBJEKTŮ  
 

V roce 2013 vyvstala na vybudovaném díle z důvodu zahlubování dna toku a 

podemílání patek opevnění potřeba doplnit zajištění podélného sklonu vodního 

toku. Na základě pochůzky projektanta s geodetickou skupinou Povodí Odry 

(jejíž součástí byl také zpracovatel této diplomové práce), bylo provedeno 

zaměření podélného profilu v celém předmětném úseku, tj. v obcích Bernartice a 

Buková a bylo navrženo stabilizovat dno 23 kamennými prahy a 7 balvanitými 

skluzy do původně navržené nivelety dna. Po zpracování naměřených dat a 

s využitím skutečného zaměření stavby před kolaudaci z r. 2012, byla zhotovena 

podrobná situace a podélný profil.  

Umístění objektů, jak bylo navrženo při pochůzce, téměř odpovídá návrhu 

v podélném profilu, max. se liší o několik metrů. Dva prahy byly vypuštěny a 

naopak byly na jiných místech 4 prahy přidány.  

 

Konstrukce prahů a skluzů byla navržena takto: 

- přeliv je tvořen dvěma řadami balvanů vel. 0,7-0,8 m uložených svisle a 

zapuštěných ze 2/3 do dna, k nim budou přiloženy shora kameny hm. 150-250 

kg ve sklonu ~1:3 na délku cca 1,0 m, - přelivná hrana bude vytvarována 

miskovitě, u patek bude vyvýšena o 10 cm. 

- skluzová plocha je navržena přibližně ve sklonu 1:10, průměrné délky 3,0 m a 

bude opřena o řadu balvanů doložených dvěma řadami záhozového kamene 

zapuštěnými do dna, které budou přesypány materiálem z výkopu.  

- balvanité skluzy budou vybudovány ve stejném stylu, jen skluzová plocha bude 

delší, 

- za balvany, o které bude skluzová plocha zapřená, bude pode dnem uložen 

záhozový kámen s přesypáním v délce min. 1,50 m.  
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Zahlubování koryta na takto stabilizovaném dně by nemělo vytvořit pod objektem 

další výmol. Neprovedením těchto navržených úprav by byla ohrožena stabilita 

podélného opevnění. 

 

OBR. 21  JEDNODUCHÝ STABILIZAČNÍ KAMENNÝ PRÁH  
 

 

 

OBR. 22  SCHÉMA STABILIZAČNÍHO BALVANITÉHO SKLUZU 
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7.     TVORBA 3D MODELU  
 

V této kapitole se seznámíme se základními postupy při tvorbě 3D modelu neboli 

digitálního modelu terénu. 

Pod pojmem digitální model terénu se rozumí číselný popis reliéfu. Je na něm 

možné provádět analýzy území a je ideálním podkladem moderních projektů. Tato 

část práce zahrnuje vše od tvorby digitálních modelů terénu, přes tvorbu tohoto 

konkrétního modelu, až k jeho výsledné formě pro předání projekční kanceláři s 

požadovanými výstupy. [10] 

 

7.1    Teorie digitálního modelu terénu  
 

DMR (digitální model reliéfu) je digitální reprezentací zemského povrchu, složen z 

dat a interpolačního algoritmu, který umožňuje například odvozovat výšky 

mezilehlých bodů. [10] 

Rozdělujeme reliéfy (rovinná místa) a zvláštní terénní tvary (údolnice, hřbetnice, 

vrcholy, sedla). Jelikož jsou tyto reliéfy matematicky nedefinovatelné, dělíme 

plochu na menší části a to tak, aby bylo možno určit jejich geometrii. Tím je 

matematická definice povrchu vyřešena. Touto úpravou dostaneme množinu 

hladkých ploch, které se navzájem stýkají pouze na hranách a vrcholech. 

 

7.1.1 Typy terénních modelů  
V této kapitole popíšeme možnosti digitální realizace terénu, jejich výhody a 

nevýhody.  

Model TIN  

Model typu TIN je tvořen triangulací zaměřených bodů. Tím vzniknou elementární 

plošky tvaru nepravidelných rovinných trojúhelníků, které k sobě přiléhají hranami 

a vrcholy. Tvoří nepravidelný mnohostěn přimykající se k terénu. Interpolace se 
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provádí lineárně v trojúhelnících. Vrcholy trojúhelníků jsou tvořeny body přímo 

zaměřenými vhodnými metodami. Tento přístup je v současně době u softwarů     

v komerční sféře nejrozšířenější. Vrcholy trojúhelníků se volí tak, aby co nejvíce 

vystihovaly průběh terénu a jeho singularity. Tento model je vhodný pro složité 

terény, nicméně je objemný co se týká dat a vyžaduje kvalitní hardwarové 

vybavení. [10] 

Rastrový model  

Rastrový model nezískáme přímo z měřených dat, je to tedy až výsledek 

zpracování modelu TIN. Elementární plošky jsou zborcené čtyřúhelníky vytvořené 

nad rovnoměrným rastrem. Tyto plošky lze rozdělit na trojúhelníky nebo je 

uvažovat jako složitější plochy. Uzly nebývají přímo měřené jako v předchozí 

variantě, ale jsou z měřených bodů odvozené.  

 

7.1.2   Zobrazování  
CAD systémy se používají pro zobrazování modelu terénu techniky obvyklé pro 

zobrazení objemových těles. U terénních modelů se setkáváme s rozsáhlými a 

velmi specifickými daty, proto je kromě klasických metod používána také varianta 

zobrazení povrchu pomocí vrstevnic v půdorysu. Tato metoda je typická pro DMT 

systémy hlavně propojením s geodetickými obory, kde jsou vrstevnice konvenční.  

 

7.1.3  Vizualizace  

Vizualizacemi jsou označovány techniky, kterými je možno vytvořit fotorealistické 

zobrazení prostorových objektů. Výpočet zobrazení je proveden převodem 

prostorových souřadnic bodů do roviny. Nejnázornější je tzv. drátový model, ale 

stejně často se využívají vizualizace s plnými plochami, které dále doplňují 

nástroje vykreslování. [10]   

Jedná se převážně o řešení:  

- viditelnosti  
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- osvětlení a stínování  

- přiřazení barev, materiálů a povrchových textur ploch.[11]  

 

7.1.3.1  Viditelnost, osvětlení a stínování modelu  
Viditelnost  

Při řešení vizualizace scény se jako první řeší viditelnost objektu. Pro řešení 

tohoto problému se využívají různé algoritmy, které jsou více či méně vhodné.  

Osvětlení a stínování  

Stínováním se na povrchu objektu tvoří simulace realistického osvětlení tak, aby 

se tím vytvořila iluze trojrozměrnosti. Kvalita a zobrazení stínů je závislá na 

barevných režimech objektu, použitém materiálu, typu zobrazení, velikosti plošek, 

do kterých se stíny vykreslují a mnoha dalších faktorech. Tyto faktory ovlivňují 

kolik dopadajícího světla bude částečně pohlceno nebo odraženo.  

 

OBR. 23 UKÁZKA SIMULACE KORYTA VODNÍHO TOKU 
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7.1.3.2  Barvy, materiály a textury  
Přiřazení barev je základní a nejprimitivnější typ vizualizace, nicméně nezbytný 

pro orientaci v modelu a práci s vrstvami. Barvám je možno dát různé styly 

vykreslování pro tisk např. tak, že se žlutá linie modelu bude vykreslovat fialově. 

Barvy se určují z 255 indexů normované nebo jinak předdefinované tabulky barev. 

Přiřazením materiálu se dosahuje dalšího vylepšení realistického vzhledu 

vizualizovaného objektu. Materiály představují různé látky jako například ocel, 

sklo, dřevo, keramika, bavlna a mnohé další. Vlastnosti materiálů lze editovat a tak 

upravovat odrazivost, průhlednost či texturu.  

Přiřazení textury povrchu je vlastně přiložení rastrového obrázku (TIFF, JPG, BMP 

a další). Jsou to většinou fotografie skutečných povrchů jako kamenná dlažba, 

dřevo, voda a další. [10] 
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8.     ZÁVĚR 
 

Cílem mé diplomové práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření území 

Vojtovického potoka jako podkladu pro projektovou dokumentaci navrhující objekty 

na vodním toku za účelem stabilizace jeho podélného sklonu a zpracování 3D 

modelu. 

 

Rozsah prací byl přímo definován příslušným projektantem státního podniku. Bylo 

zaměřeno cca 1000 podrobných bodů, stabilizováno a zaměřeno 7 polygonových  

pořadů, které tvoří měřickou síť. Všechny body byly připojeny do souřadnicového 

systému S-JTSK a výškového systému Bpv.  Dosažená přesnost měření 

odpovídá kritériím přesnosti zobrazení polohopisu analogové mapy podle 

vyhlášky č. 357/2013 sb., o katastru nemovitostí . Dosažená přesnost 

polygonových pořadů odpovídá dle [5]    kritériím přesnosti polygonových pořadů 

pro připojovací body (PPBP, ZPBP, ZhB). Výsledné seznamy souřadnic a z nich 

vytvořené profily terénu jsou součástí příloh a byly v požadovaném termínu 

předány projektantovi Povodí Odry pro zpracovní potřebného návrhu. 

 

Zaměření i následné výpočty byly vyhotoveny v souladu s platnými předpisy 

České republiky. Veškerá požadovaná přesnost měření byla dodržena. 
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