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ANOTACE 

V předložené diplomové práci je provedeno zaměření skutečného stavu vodního 

toku Lučina a zpracování digitálního mapového podkladu, který bude sloužit pro 

vyhotovení projektové dokumentace akce „Lučina - revitalizace toku po důlní činnosti.” 

Lokalita se nachází v katastrálním území Slezská Ostrava a část v katastrálním území 

Radvanice, v okrese Ostrava – město v Moravskoslezském kraji. V teoretické části jsou 

popsány důvody revitalizace, geodetické metody a přístrojové vybavení. Postup prací, 

podrobné mapování oblasti, zpracování měřených dat a vyhotovení výkresové 

dokumentace je uvedeno v praktické části diplomové práce. Výsledkem práce je digitální 

mapový podklad pro projekt jakožto účelová mapa, podélný profil a příčné řezy koryta 

vodního toku Lučina.    

Klíčová slova: vodní tok; podklad pro projekt; revitalizace; GNNS; podélný profil; příčné 

řezy; účelová mapa  

 

SUMMARY 

In present diploma thesis is realised to survey of the actual state of the watercourse 

Lučina and processing of digital map base, which will be used for the preparation of 

project documentation "Lučina – revitalization watercourse after mining activities." Area is 

located in the cadastre unit Slezská Ostrava and part in the cadastre unit Radvanice , in the 

district of Ostrava - město in the Moravskoslezském region. The theoretical part describes 

the reasons for revitalization, geodetic survey and geodetic equipment. The procedure 

works, detailed field mapping, processing of the measured data and documentation of the 

watercourse is given in the practical part of the thesis. The result is a digital mapping basis 

as a basis for the project as thematically large scale map, longitudinal profile and cross 

sections of the watercourse Lučina. 

 

Keywords: watercourse; basis for the project; revitalization; GNNS; longitudinal profile; 

cross section; thematically large scale map 
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1 ÚVOD 

Cílem mé diplomové práce je zpracování digitálního mapového podkladu, který 

bude sloužit pro vyhotovení projektové dokumentace akce „Lučina - revitalizace toku po 

důlní činnosti.”  

Revitalizace a její koncepční řešení vychází z místních podmínek vodního toku 

Lučina, které kompenzuje rozsáhlé poškození životního prostředí způsobené převážně 

druhotnými vlivy důlní činnosti v Ostravsko – Karvinském revíru. Poklesové kotliny se 

projevily na podélném profilu toku, a to jak v místě nadměrného spádu, tak i místně 

pasivními sklony nivelety.   

Celková délka mapované oblasti vodního koryta s přilehlým terénem činí 3,262 km. 

Lokalita se nachází v katastrálním území Slezská Ostrava a část v katastrálním území 

Radvanice, v okrese Ostrava – město v Moravskoslezském kraji. 

 Jedná se tedy o zaměření polohopisu a výškopisu dané lokality, vyhotovení 

digitálního mapového podkladu. V rámci mé diplomové práce jsem vyhotovil podélný 

profil a příčné řezy koryta vodního toku Lučina.  

Práce je dělena na tyto části: 

- Popis lokality, stručná charakteristika revitalizace a její důvody zapříčiněné 

důlní činností. 

- Druhy map, teorie základních geodetických metod v mapování, technologie 

GNNS.  

- Použité měřické přístroje Trimble, jejich technické specifikace, ostatní 

měřické vybavení. 

- Rekognoskace území, harmonogram prací, podrobné zaměření skutečného 

stavu vodního toku Lučina. 

- Zpracování výsledků a vyhotovení výkresové dokumentace 
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2 POPIS MAPOVANÉHO ÚZEMÍ A DŮVOD 

REVITALIZACE ŘEKY LUČINA 

2.1 Popis mapované lokality 

Řeka Lučina pramení na svazích Prašivé v Moravskoslezských Beskydech 

v nadmořské výšce 580 m n.m. a ústí zprava do řeky Ostravice na území města Ostravy. 

Správa toku po celé délce, která od pramene k ústí činí 37,9 km je pod záštitou státního 

podniku Povodí Odry. Z této délky přibližně 4,6 km tvoří zátopa údolní nádrže Žermanice, 

která je situována ve střední části toku. [1] 

 

Obr. č.1: Mapa vodního toku Lučina [1] 
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Do 2. světové války byla Lučina na své spodní trati postupně zregulována od ústí 

do prostoru nad most ulice Lihovarské (tzn. v km 0,0 - 3,6). Potřeba úpravy v souvislejší 

délce vyplynula hlavně z ovlivnění tohoto prostoru důlní těžbou a jí vyvolanými poklesy 

terénu na povrchu. Pod Lučinou se na spodním úseku těžilo uhlí více než 100 let. 

Zaklesávání koryta při zpětném vzdouvání povodňových průtoků z Ostravice, která pod 

ústí Lučiny neklesala, způsobovalo v tomto exponovaném území četné problémy. [1] 

Důvodem k zaměření lokality a zpracování digitálního mapového podkladu pro 

projekt je tedy revitalizace vodního toku Lučina po důlní činnosti. Revitalizace 

předpokládá odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací důlních společností 

v zájmové lokalitě Moravskoslezského kraje, která je červeně vyznačena na obrázku č.1.  

Celková délka řečiště, ve kterém má dojít k revitalizaci, byla stanovena na 

3,262 km. Kilometráž má počátek v ústí řeky Lučiny do řeky Ostravice, jakožto její 

pravostranný přítok. Rozsah mapovaného území vychází z příčných profilů, které byly 

měřeny ve vzdálenosti kolem 30 – 40 m a v délce přibližně 20 m na obě strany od osy 

toku. Na obr. č.2 je barevně znázorněno mapované území na podkladě ortofotomapy.  

 

Obr. č.2: Ortofotomapa s barevně vyznačeným rozsahem mapovaného území  
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2.2 Stručná charakteristika revitalizace 

K odstranění ekologických škod na toku Lučiny jsou předpokládány tři koncepční 

přístupy opatření v úsecích s rozdílnou charakteristikou koryta: 

I. V úsecích s velmi nízkým spádem koryta bude obnoveno propojení toku 

s poříčními zónami, to bude dosaženo snížením břehů koryta. 

II. V úsecích s vyšším spádem a relativně vyšší ekologickou hodnotou je 

možný částečný boční posun ve směrovém vývoji koryta a posílení 

břehových porostů. 

III. V úsecích s vysokým převýšením, nevyrovnanými spádovými poměry, 

aktivní a pasivní sklony bude provedena úprava dnového substrátu 

a nivelety dna, omezení erozní činnosti toku a stabilizace rizikových úseků 

břehů.  

Jedná se tedy o revitalizaci přírodní, která sleduje hlavně ekologické 

a vodohospodářské cíle ve volné krajině a málo zastavených územích. Druhý typ je 

revitalizace intravilánová, která se zabývá v neposlední řadě urbanistickými, kulturními 

a společenskými aspekty. [2]  

 

Obr. č.3: Část mapovaného úseku vodního toku Lučina   
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2.3 Poklesy území vlivem poddolování 

Při hlubinném dobývání ložisek užitkových nerostů dochází k vytváření volných 

prostorů. Tyto prostory se postupně začnou zavalovat nadložními vrstvami, až k povrchu, 

kde jsou pak patrné poklesy území a vytváří se poklesové kotliny. Pohyb hornin v nadloží 

ložiska je závislý na různých zákonitostech a vlivech působících v daném prostředí. 

Hlavní faktory ovlivňující pohyb nadložních vrstev: 

- mechanické vlastnosti nadložních a okolních hornin, 
- geologické podmínky uložení,  
- mocnosti ložiska, 
- mezný úhel vlivu, 
- hloubka uložení ložiska, 
- způsoby dobývání nerostu, 
- velikost pohybu v časových úsecích (časový faktor). [3] 

 

 Dobýváním dostatečně velké plochy sloje se vytvoří poklesová kotlina. Tvar 

poklesové kotliny může být plynulý  kdy se povrch prohýbá bez viditelných trhlin nebo 

nepravidelná, kdy se tvoří trhliny, propadliny nebo zlomy různé velikosti.  

 

 

 

Obr. č.4: Obrys poklesové kotliny při vodorovném uložení pro různé hloubky [13]   
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Obr. č.5: Pohyb bodů na povrchu v různých místech poklesové kotliny. [13]   

 

Mezi škody způsobené vlivem dobývání nerostu v mapované oblasti patří 

především deformace povrchu neboli denivelace. Naklonění se projevuje u vodních toků 

změnami spádu, což má za následek zpomalení rychlosti toku a zaplavování poklesové 

kotliny. Tím řece odpadá schopnost plynulého unášení drobných částiček, které se tím 

pádem usazují na dně a vznikají oblasti s bahnitým sedimentem. Což potvrzuje důlní 

škody, jakožto ztráty povrchové a podzemní vody, podstatné snížení vydatnosti jejich 

zdrojů a zhoršení její jakosti.  

Charakteristickou hodnotou pro deformace je nejčastěji užívané naklonění nebo 

denivelace. Ta je vyjadřována místním úklonem terénu v hodnotách mm/m nebo v 

procentech. K výpočtu potřebujeme znát naměřené hodnoty poklesů dvou sousedních bodů 

a jejich vzdálenost viz obr. č.6. [13] 
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Obr. č.6: Naklonění (denivelace) vypočtená z hodnot poklesů s. [13]   

 

si , si+1  naměřené hodnoty poklesů sousedních bodů 

li,i+1  vzdálenosti sousedních bodů 

Di,i+1  denivelace 

γ  úhel odpovídající denivelaci 

1,

1,

1,

1
1,

+

+

+

+

+

∆
=

−
=

ii

ii

ii

ii
ii l

s

l

ss
D         (1) 

γ = arctg D           (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Ondřej Dlabaja: Podklad pro projekt revitalizace řeky Lučina 

 

2014  8 

3 MAPOVÁNÍ, GEODETICKÉ METODY, GNNS 

3.1 Mapování 

Mapování je soubor všech činností, které vedou k vytvoření mapy. Mezi tyto 

činnosti patří:  

- přípravné práce, 

- rekognoskace terénu, 

- předměty měření,  

- tvorba bodového pole, 

- podrobné měření, 

- výpočetní práce, 

- grafické, digitální zpracování výsledků měření. 

Měřením v terénu tvoříme zcela novou mapu, kterou nelze získat jiným způsobem. Data 

můžeme získat geodetickými, fotogrammetrickými, nebo GNSS metodami. [4] 

3.1.1 Druhy map  

Mapa je zmenšený, generalizovaný, konvenční obraz Země, kosmu, kosmických 

těles a jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů 

(kartografickým zobrazením), ukazující v závislosti na daném účelu polohu, stav a vztahy 

přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů. [5] 

Důležitá hlediska u map zobrazující zemský povrch: 

- obsah, 

- měřítko, 

- účel mapy, 

- způsob vyhotovení, 

- forma vyjádření skutečnosti, 

- kartografické vlastností. 
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Dělení map podle obsahu: 

- základní mapy,  

- účelové mapy.  

Základní mapa tvoří souřadnicovou lokalizaci nemovitostí a dalších objektů území. 

Je součástí automatizovaného informačního systému, geodézie a kartografie. Účelové 

mapy slouží k podrobné lokalizaci jevů a objektů na povrchu, pod povrchem a nad 

povrchem země.  

Účelové mapy se dělí na mapy: 

- základní (základního významu), 

- podzemních prostor, s výjimkou důlních map, 

- ostatní. 

Účelové mapy ostatní jsou zejména mapy pro projektové účely, mapy pro provozní 

potřeby organizací, pro pozemkové úpravy, mapy lesnické a vodohospodářské, mapy 

skutečného provedení staveb. Forma zpracování účelové mapy pak může být grafická, 

číselná (seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu) nebo digitální. 

 Mapy vyhotovujeme ve třídách přesnosti 1 až 5 (viz obr. č.7) dle požadavků a účelu 

výsledné mapy.  

 

Obr. č.7: Tabulka kritérií přesnosti map. [9]   

 

Tyto mapy se vyhotovují v předepsaných polohových a výškových systémech, ale 

také v místních soustavách. Měřítko a přesnost mapových podkladů se volí dle 

projektované stavby a s vazbou na stávající objekty. [5], [9] 
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3.2 Geodetické metody 

V této části diplomové práce budou uvedeny body polohového a výškového 

bodového pole, souřadnicový, výškový systém a charakteristika geodetických metod 

v mapování. 

3.2.1 Polohové bodové pole 

Polohové bodové pole obsahuje: 

• Základní polohové bodové pole, které tvoří 

- body referenční sítě nultého řádu, 

- body Astronomicko – geodetické sítě AGS,  

- body České státní trigonometrické sítě ČSTS, 

- body geodynamické sítě. 

• Zhušťovací body. 

• Podrobné polohové bodové pole. [6] 

3.2.2 Výškové bodové pole 

Výškové bodové pole obsahuje: 

• Základní výškové bodové pole, které tvoří 

- základní nivelační body, 

- body České státní nivelační sítě I. až III. řádu ČSNS. 

• Podrobné výškové bodové pole, které tvoří 

- nivelační sítě IV. řádu,  

- plošné nivelační sítě, 

- stabilizované body technických nivelací. [6] 
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3.2.3 Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SJTS-K je určen: 

• Besselovým elipsoidem, který je charakterizován 

- délku hlavní poloosy a = 6377397,15508 m,   

- délku vedlejší poloosy b = 6356078,96290 m. 

• Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze. 

• Souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. [7] 

 

Jednotná trigonometrická síť katastrální byla budována v letech 1920 – 1927. 

S-JTSK byl zaveden v roce 1927. Česká republika se nachází v prvním kvadrantu a má 

tudíž všechny souřadnice y i x kladné. Zeměpisné souřadnice trigonometrické sítě ČÚZK 

z Besselova elipsoidu do roviny pláště kužele se převedli pomocí Gaussovy koule. [8] 

3.2.4 Výškový systém baltský po vyrovnání 

Bpv je určen: 

• výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu 

v Kronštadtu, 

• souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí. [4] 

 

Sjednocení geodetických systémů mělo za následek vznik nového výškového 

systému, který se nazýval Baltský po vyrovnání. Vznikal od roku 1952 a plně funkčním se 

stal v roce 1957. Naše nivelační sít se připojila k síti bývalého Sovětského svazu. Výšky 

v baltském systému jsou menší zhruba o 38 – 42 cm než výšky v systému jaderském, který 

byl u nás platný do roku 1942. [8] 
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3.2.5 Polygonové pořady 

Polygonové pořady spojují nové a dané body přímými spojnicemi (stranami) 

do souvislého celku. Můžeme je tímhle způsobem považovat za nejjednodušší metody pro 

vytvoření PPBP.  

V praxi je používáme velmi často, protože se dají dobře přizpůsobit přírodním 

podmínkám při měření. Mají však nevýhodu, že struktura polygonových pořadů umožňuje 

nepříznivé hromadění chyb, než tomu je například u metod trigonometrických nebo 

u kombinovaných metod. Základním měřičským a výpočetním celkem polygonových 

pořadů je určování bodů.  

Můžeme je rozdělit podle různých hledisek. Nejčastějším způsobem dělení je podle 

geometrického tvaru a podle způsobu připojení ke stávajícím bodům a podle délek 

stran. [10] 

3.2.6 Rajón 

Jedná se o metodu, kterou se počítají souřadnice podrobných bodů zaměřených 

polárně. Umožňuje nám převést souřadnice polární na pravoúhlé. Určujeme-li polohu 

nového bodu, je nutné provést orientaci aspoň na dva známé body viz obr. č.8. Je-li délka 

rajónu větší než 800 m, musíme změřit směry ve dvou skupinách. [8] 

Dáno: souřadnice bodů ( ) ( )222111 ,,, yxPyxP  

Zaměřeno: úhel ω , délka strany 13s  

Určujeme: souřadnice bodu 3P  
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Obr. č.8: Výpočet rajónu určeného polární metodou [12] 

Postup řešení: 

12

12
12 xx

yy
arctg

−

−
=σ

        (3)
 

ωσσ += 1213          (4) 

131313 sin. σsyy +=
        (5) 

131313 cos. σsxx +=         (6) 

3.2.7 Volné stanovisko 

Způsob podrobného polohopisného nebo výškopisného měření, který spočívá 

v postavení teodolitu bez nutnosti centrace přístroje. Umístění stanovisek se volí podle 

optimální potřeby měřiče. Souřadnice se určují na základě úhlového nebo úhlového 

a délkového připojení na známé body. Souřadnice stanovisek mohou být určeny i metodou 

GNNS. [5] 
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3.2.8 Polární metoda 

Tato metoda měření polohopisu je v současnosti základní a nejrozšířenější metodou 

určování podrobných bodů polohopisu. Podstatou této metody je určování lokálních 

polárních souřadnic (vodorovný úhel, vodorovná délka) od měřického bodu k podrobnému 

bodu. Vodorovný úhel musí mít jedno rameno ve směru na jiný měřický bod. Měřické 

body musí mít mezi sebou jednotný vztah, stejně jako u metody ortogonální. Bývají určeny 

buď v systému S-JTSK, nebo výjimečně v jednotném místním systému. Lokální polární 

souřadnice podrobných bodů na jednotlivých měřických bodech tak lze převést do 

jednotné matematické soustavy. [11] 

3.2.9 Trigonometrické určení výšky 

Nadmořská výška daného bodu se určuje trigonometricky. Nad bodem o známé 

nadmořské výšce zcentrujeme a ustavíme do vodorovné polohy totální stanici. Změříme 

zenitový úhel a elektronicky požadovanou šikmou vzdálenost. Zenitový úhel se neměří 

přímo k danému bodu, ale k signálu (odrazný terč či hranol), který umístíme svisle nad 

bod. Nesmíme zapomenout změřit, s přesností na milimetry, výšku přístroje (od bodu ke 

klopné ose dalekohledu) a výšku signálu nad cílovým bodem (od bodu ke středu 

hranolu). [11]  

 

Pro výpočet výšky používáme tyto vzorce:  

ℎ = ∙ cotg = ´ ∙ cos         (7) 

= +           (8) 

= ± ℎ −            (9) 

Způsob výpočtu je patrný z obr. č.9. 
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Obr. č.9: Princip určení převýšení [9] 

3.2.10 Tachymetrie 

Máme-li vystihnout tuto metodu, je nejprve potřeba porozumět vůbec jejímu názvu. 

Slovo tachymetrie pochází z řeckého jazyka a je složeno ze dvou slov. Tacheo znamená 

rychlost a metrein zase měřit. Tachymetrii proto můžeme v českém jazyce považovat za 

„rychloměřičství”. 

Tachymetrie je metodou měření, díky které zaměřujeme polohové a výškové 

souřadnice bodů zároveň. 

Přesná neboli elektronická tachymetrie je metoda, která k určení vzdálenosti 

využívá elektronický dálkoměr, díky čemuž je tento postup rychlejší a přesnější. 

Předpokládá využití totální stanice a součástí měřičské skupiny je vedoucí, který vede 

polní náčrt.  Dále měřič, jež obsluhuje totální stanici a figurant, který obchází orientační 

a podrobné body s odrazným hranolem na teleskopické tyči.  

Postup odpovídá polárnímu měření, s tím že se navíc ještě zaměří výška přístroje 

s přesností na milimetry. Délka je měřená od nejvyššího místa stabilizovaného stanoviska 

(hlava kolíku, vrchol trubky apod.) až po klopnou osu dalekohledu měřicího přístroje. 

Kromě toho musíme znát i výšku středu odrazného hranolu nad terénem. K tomu 

využijeme půlcentimetrovou stupnici na teleskopické tyči, jejichž rozsah je zpravidla od 

1,30 m do 2,11 m. [11] 
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3.3 Technologie GNSS 

Touto kapitolou bude popsána geodetická metoda určující polohu a výšku bodů 

pomocí Globálních navigačních satelitních systémů, dále už jen GNSS. Technologie není 

závislá na vzájemné viditelnosti bodů, oproti metodám používaným při úhlovém 

a délkovém měření. Základními požadavky na GNSS jsou tedy přesné určení aktuální 

polohy, snadné a rychlé zaměření včetně výpočtu. 

NAVSTAR GPS byl vyvinut jako první GNNS systém, nyní je provozován 

Ministerstvem obrany Spojených států amerických. Další ze systémů je GLONASS, který 

byl vyvinut v SSSR a je provozovaný ruskou vládou prostřednictvím Úřadu ruských 

vojenských vesmírných sil. Nejdříve byl vyvinut stejně jako americký NAVSTAR GPS 

pro vojenské účely a později zpřístupněn i civilnímu obyvatelstvu. 

Činnost GNSS tvoří tři základní segmenty: 

- Kosmický segment 

- Řídící segment 

- Uživatelský segment 

Kosmický segment 

Je to soustava navigačních družic, které jsou na oběžných drahách Země. Ty se 

pohybují podle Keplerových zákonů. Kosmický segment je složen z 24 družic, které 

obíhají rychlostí 3,9 km/s ve vzdálenosti 19 100 km nad povrchem Země po třech 

kruhových drahách o sklonu 65 stupňů. Dráhy jsou vzájemně posunuty o 120 stupňů a po 

každé z nich obíhá 8 družic, které jsou rozmístěny pravidelně po 45 stupních. Oběžná doba 

každé družice je 11 hodin a 15 minut. 

Řídící segment 

Pozemní řídící segment sleduje, řídí družice v kosmickém segmentu. O výsledku 

jejich monitoringu nás informuje navigační zpráva, která je vysílána každou družicí. 

Uživatelský segment 

Tvoří jej GPS přijímače jednotlivých uživatelů a dalších technických zařízení, které 

umožňují přijímat signály z družic a získávat z nich informace o své poloze a čase. [17] 
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3.3.1 Metody měření GNNS 

Statická metoda – metoda měření s nejvyšší přesností. Měření probíhá od pár 

hodin a po celé dny v závislosti od měřené vzdálenosti, od počtu družic (minimální 

viditelnost na 4 družice), od požadované přesnosti a od počtu frekvencí. 

Rychlá statická metoda – metoda podobná statické metodě s výjimkou doby 

měření. Dobu měření lze zkrátit na základě rychlého řešení ambiguit, kdy dochází k 

současnému zpracovávání fázových i kódových měření. 

Kinematická metoda (metoda Stop and Go) – využívá se při určování podrobných 

bodů. Ambiguity se vyřeší na začátku měření a pak se měří na podrobných bodech s 

krátkými zastaveními. Podmínkou je, že během měření se signál nesmí přerušit. 

Kinematická metoda v reálném čase (RTK) – při měření se využívají dva 

přijímače, jeden statický (referenční) a druhý pohybující se, přičemž je mezi nimi stálé 

rádiové spojení, které zabezpečuje neustálý přenos dat (referenční - pohyblivý). Zpoždění 

zpracování je jenom několika sekund po měření – v reálném čase. [10], [17] 

3.3.2 Přesnost měření GNNS 

Z geodetického hlediska využíváme hlavně metody relativního určování polohy. 

Systémy satelitové navigace dosahují určitou míru přesnosti stanovení polohy a rychlosti. 

To je důsledkem vlivů jistých chyb systému, které sestávají z chyb měření vzdálenosti 

(chyba pseudovzdálenosti) násobené hodnotou geometrické odchylky od přesnosti 

(Geometric Dilution Of Precision - GDOP). Na chybách, které se uplatňují při určování 

polohy a satelitové navigaci, se podílí řada příčin: 

- efemeridy - chyby v přenášené lokalizaci satelitů, 

- satelitové hodiny - chyby v přenášených údajích včetně úmyslného zkreslení, 

- ionosféra - chyby v korekcích pseudovzdálenosti zapříčiněné vlivy ionosféry, 

- troposféra - chyby v korekcích pseudovzdálenosti dané vlivy troposféry, 

- multipath - chyby vzniklé odraženými signály, 

- přijímač - chyby měření přijímačem dané přesností softwaru. [10], [17] 
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3.3.3 VRS NOW Czech 

Síť permanentních referenčních stanic Trimble VRS Now Czech byla zprovozněna 

roku 2009 a poskytuje korekce všem GPS a GNNS přijímačům. V České republice je 

rozmístěno celkem 24 referenčních stanic, které jsou nepřetržitě monitorovány. Služba 

umožňuje uživatelům pomocí internetu přístup ke korekcím v reálném čase metodou RTK 

s centimetrovou přesností.  

 

Obr. č.10: Rozmístění referenčních stanic Trimble VRS Now Czech [14] 

 

Síť Trimble VRS Now Czech je přihlášena do monitorovací kampaně prováděné 

VÚGTK, v.v.i. Při měření v této síti není nutné od 1. 9. 2010 provádět ověřovací měření na 

připojovacích bodech dle ustanovení bodu 9.10 písmena c) přílohy k vyhlášce 

č. 31/1995 Sb.  

Tvorba korekcí a jejich distribuce uživatelům v síti Trimble VRS Now Czech 

funguje na podkladě softwaru VRS3Net. 

Hlavní výhody VRS3Net: 

- tvorba síťových korekcí GNNS, 

- přesná technologie modelování ionosféry, 

- software připraven i na budoucí signály, 

- funkce kontroly a hlášení případných problémů. [14] 
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Obr. č.11: Ukázka RTK metody v síti Trimble VRS Now [15] 
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4 POUŽITÉ MĚŘICKÉ PŘÍSTROJE A 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

V této kapitole budou popsány použité přístroje a příslušenství, které byly použity 

pro měření. Hlavními geodetickými přístroji byly totální stanice Trimble VX, která byla 

použita pro polohové a výškové zaměření podrobných bodů. Dále pak GNNS rover 

Trimble R6, kterým byly měřeny body měřické sítě, ale také podrobné body. 

4.1 Totální stanice Trimble VX  

Trimble VX Spatial Station slouží k zachycení tvarů, detailů a souřadnic. Přístroj je 

optimalizován pro získávání informací pomocí integrovaného videa, skenování a optického 

měření. Umožňuje zachytit snadno a rychle detaily složitých situací. 

  

Technologie totální stanice: 

- Multitrack sledování běžných hranolů kombinuje pasivní sledování  

a aktivní identifikaci hranolů. Přístroj se automaticky zacílí a sleduje 

reflexní cíle hranolů. 

- Magdrive servo technologie umožňuje jemné ovládání pro přesné cílení. 

- SurePoint poskytuje ochranu proti nepřesnému cílení vlivem vibrace, 

manipulace s klávesnicí, které mohou přístroj po urovnání ovlivnit. 

Automaticky sleduje kolimační a úklonnou chybu a zavádí jejich opravy. 

- Direct reflex umožňuje měřit pasivním odrazem bez hranolu do velkých 

vzdáleností. [14] 
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Technické parametry: 

Měření úhlů 

- Směrodatná odchylka : 3 mm ≤ 150 m 

- Přesnost úhlů:   1″ (0,3 mgon) 

Měření délek 

Přesnost (směrodatná odchylka) 

Na hranol 2 – 5500 m  

- Standard:   ± (3 mm + 2 ppm) 

Dosah (standardní viditelnost) 

- 1 hranol:    2500 m 

 

 

Obr. č.12   Trimble VX Spatial Station [14] 



Bc. Ondřej Dlabaja: Podklad pro projekt revitalizace řeky Lučina 

 

2014  22 

4.2 Trimble CU  

Trimble CU je kontrolní jednotka, která slouží pro práci s totální stanicí, nebo 

GNSS roverem. Můžeme ji uchytit na totální stanici, nebo na teleskopickou výtyčku. 

Spojením polního softwaru s operačním systémem Windows CE a internetem nám 

zjednoduší správu a sdílení dat v kanceláři. [14] 

 

Technické parametry: 

- Polní software Trimble ACCESS. 

- OS Windows CE 6.0.  

- Propojení PC pomocí USB, Bluetooth a internetem. 

- Konstrukce je nárazuvzdorná a vodotěsná. 

- Barevný grafický dotykový TFT displej. [14] 

 

 

 

Obr. č.13  Trimble CU připojen v držáku robotic[15] 
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Obr. č.14  Trimble CU připojen k totální stanici  [15] 

4.3 Trimble R6 GNNS 

Trimble R6 je rychlý a spolehlivý GNNS přijímač podporující signály GPS, L1, 

L2C a japonské QZSS signály. Díky tomu lze sledovat v horším prostředí více družic a tím 

zlepšit kvalitu měření. Dohromady s jednotkou Trimble CU a GPRS modemem tvoří 

ideální RTK rover pro měření v síti referenčních stanic Trimble VRS Now Czech. [14] 

 

Technické údaje: 

- Pokročilý Trimble Maxwell 6 Custom Survey GNSS čip se 220 kanály. 

- Technologie Trimble R-Track. 

- Měření GNSS nosné vlny s velmi nízkým šumem a s přesností < 1 mm 

v pásmu 1 Hz. 

- Paralelní sledování signálů: GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5. 

- Lokální a globální transformace do S-JTSK schválená ČUZK. 

- RTK rover pro práci v síti referenčních stanic Trimble VRS NOW. 

- Komunikace pomocí Bluetooth technologie. 
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Technické specifikace: 

Polohová přesnost (Přesnost diferenčního kódového měření) 

- Poloha:  0,25 m + 1 ppm RMS 

- Výška:   0,50 m + 1 ppm RMS 

Statické měření GNSS 

Vysoce přesná statická metoda 

- Poloha:  3 mm + 0,1 ppm RMS 

- Výška:   3,5 mm + 0,4 ppm RMS 

Statická a rychlá statická metoda 

- Poloha:  3 mm + 0,5 ppm RMS 

- Výška:   5 mm + 0,5 ppm RMS 

Síťové RTK4 

- Poloha:  10 mm + 1 ppm RMS 

- Výška:   15 mm + 0,5 ppm RMS 

- Doba inicializace:  typicky < 8 sekund 

- Spolehlivost inicializace: typicky > 99,9 % [14] 

 

 

 

Obr. č.15 Trimble S6 GNNS aparatura  [14] 
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4.4 Modem Trimble TDL 3G 

TDL 3G je odolný kapesní GSM modem. Pomocí integrovaného 

GSM/GPRS/EDGE modemu odešle měřená data spolu s reportním protokolem přes 

bezdrátovou síť WI-FI, nebo Bluetooth. [16] 

 

 

Obr. č.16 Modem Trimble TDL 3G  [16] 

4.5 Ostatní použité měřické vybavení 

• Dřevěný stativ - stabilizace pomocí upínacích svorek.  

• Všesměrný odrazný 360° hranol na obr. č.17. 

• Teleskopická výtyčka 2,6 m a nástavce na výtyčku 1 m. 

• Nafukovací gumový člun na obr. č.18. 

 

 

Obr. č.17 Všesměrný odrazný 360° hranol [14] 
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Obr. č.18 Měření dna toku pomocí výtyčky s hranolem na gumového člunu zapůjčeného od 

Povodí Odry s.p. 
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5 PODROBNÉ MAPOVÁNÍ LOKALITY 

V této části diplomové práce budou popsány jednotlivé úkony, které byly v rámci 

praktické části provedeny při realizaci zaměření skutečného stavu vodního toku Lučina. 

Podrobné mapování lokality probíhalo ve třech etapách, které byly rozděleny dle 

harmonogramu do dílčích úseků. Před samotným započetím těchto jednotlivých etap 

proběhla i přípravná práce před měřením. Nejdříve jsem shromáždil potřebné poklady. 

Těmi byla situace záplavové oblasti vodního toku Lučina od státního podniku Povodí Odry 

viz obr. č.22. Sloužila pro orientaci v nepřehledném terénu a také jako měřičský náčrt. 

Byla v ní také znázorněna osa vodního koryta s potřebnou kilometráží 3, 262 km. 

5.1.1 Harmonogram 

Harmonogram jsme si stanovili před započetím prací. Hlavním cílem bylo 

především zefektivnění naší práce a dosažení stanoveného cíle. Určili jsme si obecnou 

podobu harmonogramu podle délky úseku mapované oblasti. První den jsme přijeli na 

smluvené místo s pracovníky Povodí Odry s.p. Zapůjčili nám gumový člun pro mapování 

dna koryta vodního toku. Při prvním seznámení se s oblastí jsme museli poznamenat, že 

kromě nepříjemné bujné vegetace nám v práci bude bránit i hustá mlha a poměrně 

nepřístupný terén. Převážně se jednalo o podemleté břehy, popadané stromy a strmé srázy.  

V první etapě jsme dle původního harmonogramu měřili tři dny pouze ve dvou 

lidech. Bohužel jsme již po prvním dnu museli přistoupit na reorganizaci prací. V další 

etapě jsme proto byli již ve třech lidech. Výhodou bylo, že každý pracovník byl na jednom 

břehu s výtyčkou a odrazným hranolem. Nebyla potřeba přecházet, brodit se přes řeku 

a zrychlili jsme tak práci. Tato etapa byla prováděna v prosinci v celkem nepříznivých 

klimatických podmínkách. Náhlé přívalové sněžení zkomplikovalo činnost a nalezení bodů 

měřičské sítě, které byly stabilizovány dřevěnými kolíky. Tudíž jsme museli přistoupit 

k tvorbě nových bodů měřičské sítě.  

Poté následovalo zpracování měřených dat. Tyto byly použity na vyhotovení 

mapového podkladu, který byl zaslán objednateli k posouzení. Na základě jeho požadavků 

jsme doměřili vytypované zájmové oblasti pro kompletizaci mapového podkladu 
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revitalizace vodního toku Lučina. V závěrečné etapě vymezených oblastí jsme použili 

k měření bodů převážně metodu GNSS. Jednalo se o zmapování rozsáhlejšího terénu, 

u kterého jsme zaznamenali nižší nadmořskou výšku břehů, a tudíž by se dalo předpokládat 

vylití řeky do okolí.  

 

 

  

Obr. č.19, 20, 21 Mapování ve druhé etapě 
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5.1.2 Rekognoskace lokality, tvorba měřické sítě a zaměření koryta vodního toku 

Provádí se před každým zahájením měřických prací. Je to důležitá činnost, protože 

může geodetovi usnadnit práci a ušetřit spoustu času při měření. To se nám nakonec 

i potvrdilo. Stav terénu totiž nemusí odpovídat předpokladům.  

Rekognoskaci lokality a tvorbu měřické sítě jsme provedli 26. 11. 2012. Pracovníci 

státního podniku Povodí Odry nás seznámili s danou lokalitou. Obdrželi jsme od nich 

mapový podklad vodního toku Lučina s kilometráží 0,00 – 3,262 km. Ta nám sloužila jako 

měřičský náčrt pro lepší orientaci. Kromě toho nám také zapůjčili gumový člun a pomáhali 

nám zdolat místa s neprůchozím porostem. 

 

  

Obr. č.22  Mapový podklad s.p. Povodí Odry 

 

Metodou GNSS byly změřeny body měřičské sítě. Tyto body byly získány metodou 

RTK, dále stabilizovány dřevěnými kolíky a zvýrazněny signalizačním sprejem. Při měření 
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RTK byla použita síť permanentních referenčních stanic VRS Now Czech, která je 

v našich podmínkách tou nejpřesnější metodou GNSS. Výchozí body měřičské sítě byly 

zakresleny do povodňové mapy státního podniku Povodí Odry, která nám sloužila jako 

měřičský náčrt.  

Z výchozích bodů měřičské sítě jsme začali metodou rajónu postupně mapovat 

výšku hladiny a dno řeky. Začátek měření proběhl v k.ú. Radvanice, ten však tvořil pouze 

nepatrnou část přibližně 100 m. Velká část území ležela v k.ú. Slezská Ostrava.  Mapování 

koryta bylo provedeno příčnými profily vzdálenými od sebe přibližně 30m. U každého 

profilu bylo zaměřeno pět bodů: 

- hladina levého a pravého břehu, 

- střed dna koryta řeky, 

- dno a body v poloviční vzdálenosti ke každému břehu.  

Důvodem, proč jsme museli zvolit tento postup měření, byla krátká výpůjční doba 

člunu od Povodí Odry s.p. V takto stanoveném postupu jsme pokračovali až k ústí řeky 

Lučiny do řeky Ostravice. V místech většího proudu řeky nebylo možné dodržet 

stanovených profilů. To bylo také důvodem, proč jsme si značili profily signalizačním 

sprejem na kmeny stromů. Tyto byly pečlivě zakresleny do měřičského náčrtu, abychom 

mohli později doměřit vynechané body profilů při mapování břehů a okolního terénu. V již 

zmíněném silnějším proudu řeky, jsem musel za pomoci vybavení, které tvořili brodících 

kalhoty, doměřit zbylé body profilů.   

5.1.3 Podrobné mapování  

Základem k podrobnému mapování je využití polární metody. Ta slouží k určování 

polohy podrobných bodů polárními souřadnicemi za použití totální stanice. Polárními 

souřadnicemi rozumíme orientovaný směr a vzdálenost ze stanoviska na měřený bod. 

Určované body jsme měřili ze stanovisek, které byly určeny metodou rajónu, případně 

dvojnásobného rajónu. V nepřehledných místech zákrutu řeky bylo aplikováno měření 

určovaných bodů pomocí volného stanoviska. K měření podrobných bodů ze stanovisek 

byla použita totální stanice Trimble VX. V tabulce č.1 je příklad nejčastějších kótování 

bodů. 
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Tab. č. 1  Příklady kótování bodů a jejich popis 

Měřený prvek polohopisu  
Příklad 

kódování bodů 
Hladina u levostranného a pravostranného 

břehu. 
HLADINA 

Dno koryta řeky měřeno 3 body v profilu. DNO 
Měřeno dno nad a pod splavem a hladina. SPLAV 

Volný přítok, drenáž apod. VTOK 
Hrana terénu, břehu, násypu. HRANA 

Hrana terénu, násypu. PATA 
Spojnice hrany a paty terénu. HRANAPATA 

Volně ložený kámen, břeh zpevněný 
skládaným kamenem, balvanité dno. 

KAMEN 
(KAMENIVO, 

STERK) 
Tramvajové, pěší, teplovodní mostní 

konstrukce. 
MOST 

Splašková kanalizace. 
TRUBKA PVC 

(KAMEN) 
Betonové konstrukce vodních děl, pilíře u 
mostních konstrukcí, patky příhradových 

sloupů. 

BETON PILIR 
(PATKA) 

Stromy o průměru větším než 30 cm 
STROM 

(STROMORADI) 

Potrubí výška a průměr (plyn, teplovod) POTRUBI 

Sloupy vysokého a nízkého napětí, nebo se 
sdělovacím vedením. 

SLOUP 
DREVENY 

(BETON, KOV) 
Betonová konstrukce zpevněného břehu. ZIDKA 

Ploty na rozmezí hranic pozemků. PLOT 
Schody ústící ke korytu řeky (vodní díla) SCHODY 

Sesuvy půdy, vymletí koryta řeky. SESUV 
Zpevněné komunikace, u mostních 

konstrukcí. 
CESTA 

Budovy. DUM 

  

5.1.4 Doměření vymezených oblastí dle požadavků objednatele 

Na základě požadavků objednatele jsme doměřili vytypované zájmové oblasti pro 

kompletizaci mapového podkladu revitalizace vodního toku Lučina. V závěrečné etapě 
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vymezených oblastí objednatelem jsme použili k měření bodů převážně metodu GNSS. 

Tyto body byly získány metodou RTK a při měření byla použita síť permanentních 

referenčních stanic VRS Now Czech.  

Jednalo se o zmapování rozsáhlejšího terénu v místech případného vylití řek. Dále 

pak hranice přilehlých pozemků. Měření probíhalo ve dvou osobách, kdy jeden obsluhoval 

aparaturu GNNS Trimble R6 a druhý měřič zakresloval měřené body do měřického náčrtu. 

Výsledné souřadnice měřených bodů jsem poté nahrál z kontrolní jednotky pomocí 

kabelu do počítače. Zpracovaný protokol měření bodů metodou GNNS je obsahem 

přílohy č.3. 
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6 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A VYHOTOVENÍ 

VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

6.1 Zpracování naměřených dat 

Po každé etapě měření jsem vyexportoval v kontrolní jednotce Trimble CU pomocí 

polního softwaru Trimble ACCESS naměřená data. Výstupní formáty tvořily soubory: 

- zápisník měřených bodů ve formátu *.asc 

- protokol GNSS (RTK) měření ve formátu *.txt 

- porovnání souřadnic dvakrát určených bodů ve formátu *.txt 

Tyhle soubory jsem pomocí USB kabelu importoval z kontrolní jednotky 

Trimble CU do počítače a zkontroloval naměřené data v poznámkovém bloku. 

V poznámkovém bloku jsem také provedl drobné úpravy zápisníku pro bezchybné načtení 

v programu Groma ver.8.  

6.1.1 Výpočet podrobných bodů 

Zápisník měřených bodů jsem nahrál do programu Groma ver.8 viz příloha č.1. 

Zadal jsem v programu zpracování zápisníku naměřených hodnot. Program v zápisníku 

zpracoval měření v obou polohách dalekohledu, obousměrné měřené délky, převýšení 

a opakované měření. Dále jsem z měřených bodů metodou GNNS vytvořil seznam 

souřadnic bodů bodového pole. Do programu jsem načetl opravený zápisník měřených 

hodnot a seznam souřadnic bodů bodového pole. Hromadný výpočet souřadnic 

podrobných bodů byl spočten pomocí funkce polární metoda dávkou v programu Groma. 

V průběhu výpočtu jsem kontroloval dosažené odchylky z mezními odchylkami, aby byla 

dodržena přesnost dle předpisů pro práci v katastru nemovitostí. To odpovídá účelové 

mapě 3. třídy přesnosti. Výsledný protokol je uveden v příloze č. 2. 
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6.1.2 Program Groma verze 8 

Všechny základní geodetické úlohy lze řešit v programu Groma ver.8. Obsahuje 

jednoduchou grafiku a možnost digitalizace rastrových dat. Hlavním úkolem programu je 

schopnost vedení rozsáhlých seznamů souřadnic o kapacitě řádově stovek tisíc bodů. 

Měření lze přímo importovat z formátů všech běžných záznamníků. Všechny naměřené 

hodnoty stačí přetahovat myší do výpočetních dialogových oken, čímž se také odstraní 

významný zdroj chyb. [18] 

6.1.3 Polární metoda dávkou v programu Groma ver. 8 

Tato úloha zpracovává dávkově celý seznam naměřených hodnot nebo jeho část. 

Umí vypočítat souřadnice bodů polární metodou, metodou volného stanoviska a 

protínáním ze směrů. Při dávkovém výpočtu program počítá polární metodu, volné 

stanovisko (i protínání zpět) a protínání ze směrů. Všechny tyto úlohy počítá program i 

výškově, má-li k tomu všechny nezbytné údaje v seznamech (výška stanoviska, výška 

stroje, převýšení nebo zenitový úhel a výška cíle). Při výpočtu protínání ze směrů vypočte 

výšku dvakrát (z obou stanovisek), do seznamu souřadnic uloží průměrnou hodnotu a do 

protokolu zapíše obě hodnoty, jejich rozdíl a průměr. [18] 

 

Obr. č.23 Výpočet polární metody dávkou v programu Groma [18] 
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6.2 Vyhotovení výkresové dokumentace 

Výsledné polohové souřadnice v S-JTSK a výškové souřadnice v Bpv bodů s kódy 

jsem převedl do textového souboru. Výsledný seznam souřadnic viz příloha č.4 jsem 

importoval do programu AutoCAD jako mračno bodů. U každého bodu bylo importováno 

číslo, výška a kód. Tyhle informace byly rozčleněny do vrstev, aby se s nimi lépe 

pracovalo. Následovalo spojování bodů stejného kódu pomocí lomených čar, tvorba 

mapových značek a popisy objektů v mapované lokalitě. Legenda mapových značek je 

součástí přílohy č.8: Ukázka grafického zpracování v programu AutoCAD. 

Požadavek objednatele byl digitální mapový podklad pro projekt ve formátu *.dwg, 

což je formát výkresu v programu AutoCAD. Aby s ním mohl dále pracovat, každý prvek 

byl kreslen v jiné výkresové hladině a zvýrazněn barvou dle požadavku na projekt. 

K vzhledem celkové velikosti účelové mapy a případných nákladů na tisk jsem se 

po konzultaci s vedoucím diplomové práce domluvil na ponechání grafického zpracování 

účelové mapy v digitální podobě na přiloženém CD (příloha č.9).   

Z výsledné účelové mapy jsem v programu AutoCAD vyhotovil podélný profil a 

příčné řezy. Podélný profil obsahuje výšku hladiny a dna v ose koryta v souřadnicovém 

systému Bpv a jeho staničení je po 100 m viz příloha č.7. Soustavu příčných profilů jsem 

vyhotovil ve staničení po 500 m. Obsahem přílohy č.6 je tedy celkem 8 příčných profilů.    
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7 ZÁVĚR 

Výsledkem diplomové práce je polohopisné a výškopisné zaměření lokality do 

platných souřadnicových systémů S-JTSK a Bpv. Zpracování digitálního mapového 

podkladu, který bude sloužit pro vyhotovení projektové dokumentace akce „Lučina - 

revitalizace toku po důlní činnosti.” V lokalitě, která se nachází v katastrálním území 

Slezská Ostrava a část v katastrálním území Radvanice, v okrese Ostrava – město 

v Moravskoslezském kraji. Celková délka mapované oblasti vodního koryta s přilehlým 

terénem činí 3,262 km.  

Rekognoskaci lokality a tvorbu bodového pole jsme provedli 26. 11. 2012. 

Pracovníci státního podniku Povodí Odry nás seznámili s danou lokalitou. Obdrželi jsme 

od nich mapový podklad vodního toku Lučina s kilometráží 0,00 – 3,262 km. Ta nám 

sloužila jako měřičský náčrt pro lepší orientaci. Kromě toho nám také zapůjčili gumový 

člun a pomáhali nám zdolat místa s neprůchozím porostem.  

Podrobné mapování lokality probíhalo ve třech etapách, které byly rozděleny dle 

harmonogramu do dílčích úseků. Harmonogram jsme si stanovili před započetím prací. 

Hlavním cílem bylo především zefektivnění naší práce a dosažení stanoveného cíle. Určili 

jsme si obecnou podobu harmonogramu podle délky úseku mapované oblasti. Díky 

použitému přístrojovému vybavení výrobce Trimble probíhaly práce v terénu bez větších 

komplikací. Což poté napomohlo i k přesnému zpracování dat v geodetickém programu 

Groma ver.8.  

Výkresová část byla vyhotovena pomocí programu AutoCAD. Z výsledné účelové 

mapy 3.třídy přesnosti jsem v programu vyhotovil podélný profil a příčné řezy. Podélný 

profil obsahuje výšky hladiny a dna v ose koryta v souřadnicovém systému Bpv a jeho 

staničení je po 100 m viz příloha č.7. Soustavu příčných profilů jsem vyhotovil ve 

staničení po 500 m. Obsahem přílohy č.6 je tedy celkem 8 příčných profilů.  

Postup řešení práce byl koncipován podle požadavků objednatele s přihlédnutím k 

příslušným normám. Práce přispěla ke zvýšení znalostí v oblasti realizace geodetických 

měření, mapování a tvorbě výkresové dokumentace. Kompletní diplomová práce včetně 

všech příloh je uložena na přiloženém CD.   
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