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Anotace 

DVORSKÝ, J. Zaměření a určení akumulačních parametrů malé vodní 

nádrže Bravantice: diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU, 2014. 63 s. 

Předmětná diplomová práce se zabývá polohopisným a výškopisným 

zaměřením malé vodní nádrže v Bravanticích pro vyhotovení dokumentace 

skutečného stavu tělesa hráze a výpočtem akumulačních parametrů nádrže. 

Teoretická část diplomové práce popisuje metody použité při realizaci 

geodetických měření v terénu. Praktická část se zabývá pracovními postupy 

jednotlivých etap měření a zpracování výsledků, dále pak použitému přístrojovému 

a programovému vybavení. Cílem práce bylo vyhotovení účelových map malé 

vodní nádrže a stanovení akumulačních parametrů nádrže.  
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Annotation 
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Bravantice Dam: the Thesis, Ostrava: VSB-TU, 2014. 63 p. 

The thesis deals with a topography and an elevation focus of a small pond 

in Bravantice to creation documentation of a real shape of the dam and calculating 

of the pond parameters. Theoretic part is focused on method used for realisation 

of the geodetic measurements in a country. Practical part of the thesis deals with a 

workflows of an individual stages and processing of a results, next it deals with 

description of used instrumentation and software. Main result of the work was 

production of purpose maps of the small pond and determination of the 
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Seznam použitých symbolů 

 

Bpv  výškový systém Balt po vyrovnání 

CZEPOS síť permanentních stanic GNSS České republiky 

ČSN  česká technická norma 

ČUZK  český úřad zeměměřický a katastrální 

ETRS-89 evropský terestický referenční systém 1989 

GLONAS ruský družicový navigační systém 

GNSS  Global Navigation Satellite System  

H  horizontální 

k.ú.  katastrální území 

KM  katastrální mapa 

MVN  malá vodní nádrž 

RTK  Real Time Kinematic ( měření technologii GPS v real. čase) 

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrickém sítě katastrální 

V  vertikální 
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá polohopisným a výškopisným zaměřením 

malé vodní nádrže v  Bravanticích pro vyhotovení dokumentace skutečného stavu 

tělesa hráze, a výpočtem akumulačních parametrů nádrže. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a na vlastní zpracování práce. 

Na konci práce jsou přiloženy grafické vstupy a přílohy. 

V teoretické části jsou popsány metody polohopisného a výškopisného 

měření, včetně metody RTK, která využívá GNSS technologie. V praktické části je 

popsán postup připojení do referenčních systému S-JTSK a Bpv, jednotlivé 

metody měření polohopisu, výškopisu a následně je popsán výpočet samotného 

stanovení akumulačních parametrů nádrže. 

Naměřené hodnoty byly vypočítány v programu Groma verze 8.0 

a grafické zpracování bylo vyhotoveno v programu Kokeš verze 8.53. Výpočet 

akumulačních parametrů byl částečně proveden pomoci programu Kokeš verze 

8.53. a částečně v programu Excel. 

Výsledkem práce je vyhotovení geodetické dokumentace v podobě 

účelových map malé vodní nádrže Bravantice a stanovení akumulačních 

parametrů nádrže.  
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1. Připojení do závazných referenčních systémů 

(S-JTSK a Bpv) pomoci GNSS 

Konkrétní připojení bylo provedeno technologií GNSS, konkrétně pak 

metodou RTK s využitím systému GLONASS a NAVSTAR GPS.  

GNSS se stává běžně používanou geodetickou technologií při řešení 

celého spektra úloh od celosvětových a kontinentálních sítí přes geodynamiku 

až po inženýrskou geodézii, fotogrametrii a mapování. [3] 

1.1 Použité systémy GNSS  

Pro připojení do závazných referenčních systému S-JTSK a Bpv bylo, jak 

už bylo zmíněno, použito NAVSTAR GPS tak GLONASS.   

NAVSTAR GPS je americký globální družicový polohový systém, 

provozovaný ministerstvem obrany. Systém NAVSTAR (NAVigation Satelite 

Timing And Ranging – Navigační určování času a vzdálenosti pomoci družic) GPS 

(Global Positioning Systém – Globální polohový systém) je radionavigační systém 

vybudovaný na bázi umělých družic země. Dává uživatelům vybavenými 

speciálními přijímači informaci o jejich okamžité poloze, směru a rychlosti pohybu, 

jakož i o přesném čase. NAVSTAR GPS [3] 

GLONASS je globální družicový polohový systém, který je provozovaný 

ruskou vládou prostřednictvím Úřadu ruských vojenských sil. Původně byl vyvinutý 

pro vojenské účely, nyní je zpřístupněn i civilním účelům. 
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1.2 Struktura systému GNSS a metody GNSS  

 

Struktura systému 

NAVSTAR GPS i GLONASS jsou tvořeny těmito základními segmenty: 

 Kosmický segment 

 Řídící segment 

 Uživatelský segment 

 

Metody měření GNSS 

 Statická metoda – Dva přístroje současně přijímají družicové signály 

na dvou koncových bodech základny. Geocentrické souřadnice jednoho 

bodu musí být známy. Počítá se v postprocessingu s využitím dat z báze 

a roveru. [3] 

 Rychlá statická metoda – Podobná klasické statické metodě, avšak se 

výrazně zkracuje doba měření. [3] 

 Stop and Go – Ambiquity se určí na začátku vlastního měření. Samotné 

měření po určení ambiquit se provádí tak, že pohyblivým přijímačem 

míříme jen několik vteřin na jednotlivých bodech. Během měření však musí 

být zachován nepřerušený příjem signálu všech družic, i během přesunu 

mezi body. [3] 

 Kinematická metoda – Podobná Stop and Go, pouze se při výpadku musí 

znovu inicializovat. Ambiquidy se určují i za pohybu na základě přesných 

kódových měření. 

 RTK – Kinematická metoda měřená v reálném čase. Mezi referenčním 

a pohyblivým přijímačem musí být vybudován stálý komunikační kanál. Ten 

přenáší kompletní data získaná z kódových a fázových měření. Data jsou 

následně zpracováná v reálnem čase. 
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V dané práci byla pro připojení lokality do referenčních souřadnicových 

systému využitá metoda RTK. 

1.3 CZEPOS 

CZEPOS poskytuje uživatelům globálních navigačních satelitních systému 

korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. CZEPOS 

spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České 

republiky. [10] 

 

 

Obrázek 1 - Síť permanentních stanic GNSS ČR [10] 

 



Bc. Jakub Dvorský: Zaměření a určení akumulačních parametrů 

malé vodní nádrže Bravantice 

2014 5 

2. Jednotná trigonometrická síť katastrální 

a katastrální mapa 

2.1 Technické parametry systému JTSK 

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální je 

dle Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. určen: 

 Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze. 

 Besselovým elipsoidem s parametry  

a = 6377397,1550 m, 

b = 6356078,9629 m, 

kde a je délka hlavní poloosy, b je délka vedlejší poloosy.  

 Souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. [8] 

 

 

Obrázek 2 - Schéma Křovákova zobrazení [9] 
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Za počátek pravoúhlé rovinné soustavy je zvolen obraz vrcholu kužele. Osa 

X je tvořena obrazem základního poledníku (λ = 42°30´ východně od Ferra) a její 

kladný směr je orientován k jihu. Osa Y je kolmá k ose X a směřuje na západ. Tím 

se dostala celá republika do 1. kvadrantu a všechny souřadnice jsou kladné. Navíc 

pro libovolný bod na území bývalé ČSR platí, že souřadnice Y < X. [9] 

 

 

Obrázek 3 - Umístění bývalé ČSR v souřadnicovém systému JTSK [9] 
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2.2 Katastrální mapa 

Katastrální mapa (KM) je závazné státní mapové dílo velkého měřítka 

obsahující body bodového pole, polohopis a popis, který zobrazuje všechny 

nemovitosti a katastrální území tvořící předmět katastru nemovitostí a má tyto 

formy: 

 Digitální mapa: katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově 

katastrálního operátu novým mapováním na podkladě výsledků 

pozemkových úprav, přepracováním souboru geodetických informací nebo 

převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy. 

 Digitalizovaná mapa: katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená 

přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému gusterbergském 

nebo svatoštěpánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální 

mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů zejména v souřadnicovém 

systému gusterbergském nebo svatoštěpánském. 

 Analogová mapa: katastrální mapa na plastové fólii s přesností 

a v zobrazovací soustavě stanovenými v době jejího vzniku. [7] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mapa_velk%C3%A9ho_m%C4%9B%C5%99%C3%ADtka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polohopis&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemovit%C3%A1_v%C4%9Bc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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3. Účelová mapa 

Pro její zpracování byla roku 1990 vydána ČSN 01 3410. 

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

povrchem a nad povrchem Země. Účelové mapy se tvoří přímým měřením 

a zobrazováním, popřípadě přepracováním nebo odvozením ze stávajících map. 

[5]  

3.1 Účelové mapy se dělí na mapy:  

a) účelové mapy základní  

 technická mapa města (TMM), 

 základní mapa závodu (ZMZ), 

 základní mapa dálnice (ZMD), 

 základní mapa letiště (ZML), 

 jednotná železniční mapa stanic a trati (JŽMST).  

a) účelové mapy podzemních prostor jsou mapy jeskyní a podzemních chodeb 

s výjimkou dolů, tunelů a objektů metra. 

b) účelové mapy ostatní jsou zejména mapy sloužící pro projektové účely, mapy 

pro provozní potřeby organizací, pro pozemkové úpravy, mapy lesnické 

a vodohospodářské, geodetická část dokumentace skutečného provedení 

staveb, mapy sídlišť a mapy sloužící pro dokumentaci památkových objektů. 

[4, 6] 

3.2 Popis účelové mapy:  

Výsledná účelová mapa může být v grafické, číselné, nebo digitální formě. 

Volba měřítka a třídy přesnosti vychází z účelu, pro který je mapa tvořena. 

Součástí dokumentace je technická zpráva. U účelových map lze posunout 
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pro docílení souvislého zobrazení mapového území strany rámů mapových listů 

ve směru jedné nebo obou os souřadnicového systému. 

Účelové mapy se mohou vyhotovovat v libovolných rozměrech a v obecném 

kladu mapových listů. Výsledek tvorby účelové mapy musí obsahovat přehled 

kladu mapových listů. Účelové mapa obsahuje body geometrického základu, 

polohopis, popis a popřípadě i výškopis. Obsah účelové mapy se řídí účelem, 

pro který je mapa tvořena. [4, 6] 
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4. Měření polohopisu a výškopisu 

4.1 Geometrický základ měření 

Geometrickým základem podrobného měření jsou:  

 body polohového bodového pole, pomocné měřické body, v případě použití 

technologie globálního navigačního satelitního GNSS systému také body 

referenční sítě permanentních stanic, [7] 

 

Bodové pole: 

 Polohové bodové pole 

- základní polohové bodové pole  

- podrobné polohové bodové pole 

 Výškové bodové pole 

- základní výškové bodové pole 

- podrobné výškové bodové pole 

 Tíhové bodové pole 

- základní tíhové bodové pole 

- podrobné tíhové bodové pole [16] 

 

4.1.1 Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření 

a souřadnic podrobných bodů 

Dosažení přesnosti určení souřadnic podrobných bodů ověřuje pomoci  

 oměrných měr nebo kontrolním měřením délek přímých spojnic jiných 

vybraných dvojic podrobných bodů a jejich délkami vypočítanými 

ze souřadnic 
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 nezávislého kontrolního měření a vypočtu souřadnic výběru podrobných 

bodů a jejich porovnání s prvotně určenými souřadnicemi. 

Souřadnice podrobných bodů polohopisu se určují s přesností, která je 

dána základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m  

souřadnicová chyba mezní uxy se určí dvojnásobkem základní střední 

souřadnicové chyby mxy   [7] 

dd um
2

1
           (1) 

Poloha podrobných bodů musí být určena měřením v terénu tak, aby 

základní střední chyba md. nepřesáhla kritérium ud vypočtené pro každou 

vodorovnou délku ze vztahu 















20

12
21,0

d

d
ud          (2) 

Kde d je měřená délka 

4.2 Podrobné polohopisné měření 

Polohopisným měřením rozumíme zaměření všech polohopisně 

významných bodů přírodních a umělých objektů pevného trvalého charakteru, 

které jsou na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním tak, aby byly jednoznačně 

určené rovinné geometrické vztahy mezi jednotlivými zaměřenými body. 

Metody podrobného polohopisného měření dělíme na číselné a grafické. 

K číselným metodám počítáme metodu ortogonální (pravoúhlých souřadnic), 

polární, protínání vpřed, číselnou tachymetrii. Ke grafickým metodám patří vlastní 

fotogrammetrické metody, metoda měřického stolu [3] a metody GNSS. 

V rámci této práce byla využita metoda polární a metoda RTK (GNSS) 

4.2.1 Polární metoda 

Tato metoda měření polohopisu je v současné době nejrozšířenější 

základní metodou určování podrobných bodů polohopisu. Měřická (geodetická) 
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metoda, kterou se určuje poloha, případně i výška bodů. Principem této metody je 

určování lokálních polárních souřadnic (vodorovná délka, vodorovný úhel) 

od měřického bodu k podrobnému bodu, u nichž je známa a dokumentována 

poloha, případně i výška. Vodorovný úhel musí mít jedno rameno ve směru 

na další měřický bod. 

Výhodou této metody je především rychlost, dosah měření z jednoho 

stanoviska, přesnost a prostupnost. Lze ji použít i ve svažitém a zarostlém terénu. 

Při použití elektronických dálkoměru nebo totálních stanic lze dosáhnout lepší 

přesnosti než u metody ortogonální. Jednoduché je také její rozšíření 

pro současné měření výškopisu. 

 

 

Obrázek 4 - Polární metoda [5] 
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Postup výpočtu u polární metody: 

α13  =  σ12 + ω1, 

Δx13 =  d13  ·  cos α13, 

Δy13  =  d13  ·  sin α13, 

y3 =  y1  +  Δy13, 

x3 =  x1  +  Δx13,       (3) 

Kde je:  

ω1      měřený úhel, 

d13   měřená délka, 

α13 a σ12  směrníky, 

Δy13 a Δx13  rozdíly souřadnic. 

4.3 Podrobné výškopisné měření 

Mapová díla, která mají sloužit jako vhodné podklady pro nejrozmanitější 

inženýrskotechnické účely, mají na rozdíl od výlučně polohopisných map 

obsahovat i výškopis zobrazitelného území. Pro takové mapy je potřebné kromě 

polohopisu provést i měření výškopisu. Měření výškopisu představuje výškové 

zaměření bodů přirozeného i uměle upraveného terénu, které jsou z hlediska 

zobrazení výškových poměrů území významné. Je zřejmé, že tyto body musí být 

buď polohově známé, nebo se musí zároveň s výškovým měřením zaměřit 

i polohově. Výškové poměry v mapách velkých měřítek se zobrazují vrstevnicemi, 

pro některé terénní tvary (rokle, násypy a výkopy) technickými šrafami, popřípadě 

výškovými kótami. Pro výškopisné podrobné měření používáme například plošnou 

nivelaci, nebo tachymetrii. [3] 
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4.3.1 Trigonometrické určení převýšení 

Je to metoda výškového měření, při kterém určujeme převýšení mezi 

dvěma body. Jde o nepřímé určování výškových rozdílů bodů, což znamená, 

že výškový rozdíl není přímo měřen, ale je dopočítáván pomoci jiných naměřených 

hodnot. Přístrojem, který stojí na jednom bodě A, určujeme výškový úhel β nebo 

zenitovou vzdálenost z na signál postavený na druhém bodě B. Záměrná přímka, 

horizont teodolitu a svislice signálu vytvářejí pravoúhlý trojúhelník, ve kterém 

za předpokladu, že známe vodorovnou vzdálenost s nebo šikmou vzdálenost s´ 

mezi body A B, počítáme svislou odvěsnu h Vzdálenost h je převýšení horizontu 

přístroje a signálu. Z této hodnoty a naměřených výšek přístroje i a signálu t 

vypočteme převýšení ΔHAB podle vzorce: [3] 

ΔHAB = VA + h + i – t       (4) 

Kde 

h = s · tgβ = s´ · sinβ = s´ · cotgz  = s´ · cosz    (5) 

 

 

Obrázek 5 - Trigonometrické měření převýšení [3] 
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Při určení převýšení je potřeba zavést opravy ze zakřivení Země a z vlivu 

refrakce (vzorce platí pro záměry do měřené délky 300m). [3] 

 

 oprava z vlivu refrakce: 

R

s
ku



2

2

          (6) 

Kde je 

k refrakční koeficient pro naše území se používá hodnota K=0,13, 

s vodorovná délka,  

R poloměr referenční Gaussovy koule (6 380 703,6105 m), 

 

 oprava ze zakřivení země: 

R

s
q



2

2

          (7) 

 

 vzorec redukující jak chybu z refrakce tak chybu ze zakřivení země: 

R

k
S

R

s
k

R

s
uqOr












2

)1(
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      (8) 

 

Budeme-li při výpočtech uvažovat opravu ze zakřivení Země a opravu 

z refrakce bude mít vzorec pro výpočet převýšení tvar: 

BABABArBA vv
R

k
stgsvvOhV 





2

)1(2

,,   [3]   (9) 
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4.3.2 Tachymetrie 

Tachymetrickým zaměřením bodu určujeme jeho prostorovou polohu 

vzhledem ke stanovisku měření, jehož polohu a výšku známe. V tachymetrii 

polohu každého zaměřovaného bodu vyjadřujeme polárními souřadnicemi, 

tj. vodorovnou délkou od stanoviska po zaměřovaný bod a vodorovným úhlem 

mezi bodem a určitým pevným směrem. Jeho výšku určíme z výsledku 

trigonometrického měření výšek (5.3.1). Z uvedeného vyplývá, že pro každý 

tachymetrický bod musíme měřit jeho vzdálenost s´ (obecně šikmou) 

od stanoviska, vodorovný úhel ω mezi tímto směrem a určitým známým směrem 

a zenitový úhel z. [3] 
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5. Polohopisný a výškopisný plán 

Polohopisný a výškopisný plán se zhotovuje na základě naměřených 

hodnot a polního náčrtu.  

 

Obrázek 6 - Polní náčrt [1] 

 

Měřítko plánu volíme podle účelu jeho použití. Vyhotovení plánu má 

následující etapy: 

 vynesení pevných a podrobných bodů, 

 vyneseni polohopisu a výškopisu (vrstevnic), 

 úpravy plánu. 

Pevné body předmětného území, které jsou obvykle vyjádřeny pravoúhlými 

souřadnicemi. U těchto bodů se kromě názvu uvede i jejich nadmořská výška. 

Polohopis předmětného území dostaneme spojením příslušných bodů, 

které zobrazují půdorysné lomové body objektů, přičemž využijeme zákres 

v polním náčrtu. [3] 
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5.1 Způsoby znázornění terénních ploch 

Pro znázornění třetího rozměru v mapě se používá řady způsobů – kóty, 

technické šrafy, vrstevnice, stínování, tónování, barevná stupnice, kombinace 

předchozích způsobů, aj. [1] 

5.2 Vrstevnice 

 Vrstevnice jsou čáry, které spojují body o stejné nadmořské výšce a tato 

výška je zpravidla vhodným násobkem metru. [1] 

Pro volbu rozestupu se klade požadavek, aby minimální rozestup na mapě 

byl 0,2 – 0,3 mm, aby bylo možno vrstevnice vykreslit v celém průběhu a nedošlo 

k jejich splynutí. Pro každou mapu se stanoví nejprve tzv. základní interval 

vrstevnic. U nás se zavedl základní interval takto: 

 Pro měř. 1 : 5 000 a větší   i = 1m 

 Pro měř. 1 : 10 000 a menší i = M/5 000 

V plochém terénu nebo u vrcholových tvarů bývá základní interval 

pro přesnější vyjádření terénního tvaru příliš velký. Používají se tzv. doplňující 

vrstevnice, které se volí v rovinném terénu po 0,25 nebo 0,5m [1] 

Pro zvýšení čitelnosti mapy a usnadnění orientace vrstevnice, které se 

vykreslí v celém svém průběhu silnější (tlustší) čarou. Obvykle se pro zdůrazněné 

vrstevnice volí pětinásobek základního intervalu. [1] 

5.3. Technické šrafy  

Používají se ke znázornění prudké změny průběhu terénu zejména u uměle 

přetvořeného terénu (náspy, výkopy, atd.). Znázorňují se pomocí střídajících se 

dlouhých a krátkých čar ve směru spádu terénu. [1] 

5.4 Kótování vrstevnic  

Kótování vrstevnic usnadňuje určení výšek vrstevnic na mapě. Kóty se 

umisťují rozptýleně po celé ploše mapy do přerušených vrstevnic tak, aby číslice 
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byly vždy orientovány hlavou proti svahu. Kótuji se zpravidla zesílené vrstevnice. 

[1] 

 

Obrázek 7 - Kótování vrstevnic [1] 

5.5 Výpočetní a zobrazovací práce 

Nadmořské výšky podrobných bodů výškopisu se vypočtou na počítači 

v případě automatizovaného zpracování mapy. Při ručním zpracování se výšky 

podrobných bodů vypočtou obvyklými způsoby přímo v zápisníku naměřených 

údajů. 

Podrobné body při tachymetrickém měření se zobrazí z pravoúhlých nebo, 

jak již bylo výše uvedeno, z polárních souřadnic. K zobrazeným bodům se připíše 

nadmořská výška tak, že vlevo od bodu, který tvoří desetinnou tečku, se napíší 

celé metry, vpravo desetiny nebo setiny metru. 

Terénní reliéf se zobrazuje vrstevnicemi, výškovými kótami a technickými 

šrafami. Pro řešení vrstevnicového obrazu se používá lineární nebo morfologická 

interpolace – podle toho, jaký je průběh spádu topografické plochy mezi dvěma 

zaměřenými body. Konstrukce vrstevnic se podle možností ověřuje pohledovou 

revizí v terénu. [1] 
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6. Určování ploch 

Plochy určujeme různým způsobem: 

 Analyticky určujeme plochu na základě matematických vztahů 

 Mechanicky určujeme plochu pomocí vhodných mechanických pomůcek 

 Fyzikálně určujeme plochu přístroji, které pracují na jiném principu než 

mechanickém [3] 

 

Velikost měřené plochy vyjadřujeme v plošných jednotkách. V současnosti 

používáme soustavu plošných měr metrické soustavy s jednotkami: 

1 čtvereční metr  1m2 

1 ar    1a = 100m2 

1 hektar   1ha = 100a = 104 m2 

1 čtvereční kilometr  1km2 = 100ha = 104 a = 106 m2 

6.1 Analytické způsoby určování ploch 

  Používáme pro určování takových ploch, které tvoří mnohoúhelník, tj. jsou 

ohraničené přímkovými úseky lomovými body obrysu plochy. Výpočet můžeme 

vykonat buď na základě různých délek (strany, spojnice bodů a úhlů), nebo 

na základě souřadnic lomových bodů obrysů plochy. [3] 

 Pro výpočet plochy pomoci délek a úhlů v trojúhelníku a lichoběžníku, 

užíváme známé vztahy:  
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Obrázek 8 - Určováni ploch v mnohoúhelníku [3] 

 

Pro trojúhelník: 
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Pro lichoběžník: 

v
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          (11) 

Plochu mnohoúhelníku počítáme tak, že ji rozložíme na řadu trojúhelníků 

a určíme její součet. [3] 

6.1.1 Výpočet ploch ze souřadnic 

Výpočet plochy ze souřadnic lze provést několika způsoby.  

Buď použijeme lichoběžníkové vzorce, nebo vzorce trojúhelníkové. [3]  

2S = (x4-x5)·(y4+y5)+(x5-x1)·(y5+y1) –  

– [(x1-x2)·(y1+y2)+(x2-x3)·(y2+y3)+(x3-x4)·(y3+y4)]   (12) 

Vztahy jsou zřejmé z obrázku.  
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Obrázek 9 - Výpočet ploch ze souřadnic [3] 
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7. Určování objemů 

Určování objemů nepravidelných těles se používá při stavebních pracích, 

těžebních pracích, apod., Jedná se o výpočet objemu tělesa, které je ohraničeno 

obecnými (topografickými) plochami. Podstata určení objemu takových těles 

spočívá v tom, že těleso rozdělíme na menší části tak, abychom tyto části mohli 

vypočítat podle vzorů platných pro pravidelná tělesa. [3] 

Toto rozčlenění můžeme provést dvěma způsoby: 

 Rozdělíme těleso soustavou rovnoběžných rovin na řadu vrstev 

 Rozdělíme těleso dvěma soustavami na sebe kolmých rovnoběžných rovin 

na řadu čtyřbokých hranolů 

 

Obrázek 10 - Rozdělení tělesa soustavou rovnoběžných rovin [3] 

 

 

Obrázek 11 - Rozdělení tělesa na řadu čtyřbokých hranolů [3] 
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Pro výpočet první metodou používáme obvykle lichoběžníkový vzorec 

v případě, že obsah ploch se od sebe příliš neliší. 

v
SS

Vi ii 


 

2

1 ,          ViV           (13) 

Vzorec komolého kužele, když dochází ke větším a nepravidelným změnám 

obsahu ploch. 
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Simpsonův vzorec, především v případě systematického zvětšování nebo 

zmenšování následujících ploch 

v
SSS

Vi iii 


 

3

4 1 ,        ViV          (15) 

 

U druhé metody se dílčí objem hranolu vypočítá 
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Kde 4321 ,,, vvvv  jsou výšky v rozích příslušného i-tého hranolu 
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8. Účel měření a příprava 

8.1 Zadáni díla 

Zadavatelem zakázky bylo Povodí Odry státní podnik. Jejich požadavkem 

bylo zmapovat malou vodní nádrž (dále jen MVN) Bravantice. Velikost měřeného 

území byla dána plochou, kterou zaplaví voda před přelitím hrany bezpečnostního 

přelivu. Dále měla být určená kubatura stále hladiny v nádrži a kubatura, kterou je 

hráz schopna pojmout. 

V rámci této diplomové práce byly zpracovány tyto dílčí cíle: 

 Připojení lokalit do referenčních systémů. 

 Zaměření polohopisu a výškopisu MVN Bravantice. 

 Zpracování měřených dat a tvorba výkresové dokumentace. 

 Výpočet akumulačních parametrů nádrže 

Požadovaná přesnost podrobného polohopisného měření je dle 

ČSN 01 3410 charakterizována 3. třídou přesnosti. Mxy = 0,14m, mH = 0,12 

Práce byly rozděleny do následujících etap: 

 I etapa:  15. 6. 2013 

Zaměření polohopisu a výškopisu sypané hráze MVN Bravantice před 

vypuštěním přehrady.  

 II etapa: 14. 9. 2013 

Zaměření výškopisu MVN Bravantice po vypuštění přehrady. 

 III etapa: 30. 11. 2013 

Doměření výškopisu části MVN Bravantice, která byla v z důvodu 

vzrostlého rákosí špatně přístupna při měření etapy II.  
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8.2 Popis zájmového území 

 

 

Obrázek 12 - Zájmové území [18] 

 

Vesnice Bravantice je součástí okresu Nový Jičín a náleží 

pod Moravskoslezský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město 

Bílovec. Obec Bravantice se rozkládá asi 21 km severně od Nového Jičína a 6 km 

východně od města Bílovec. Z turistického hlediska řadíme oblast do Poodří. 

Rozloha obce je 1134 ha. 

MVN Bravantice se nachází v jihozápadní části obce na bezejmenném 

potoce. Tento potok nádrží protéká a vlévá se do nedalekého potoka Sezina, ten 

následně ústí do říčky Bílovka. Nadmořská výška stálého nádržení je 245,930 

m.n.m. MVN Bravantice má zemní sypanou průtočnou hráz o délce 138 m. Koruna 

hráze o šířce 4,4 m je průjezdná po asfaltové cestě.  

 

 

 

 



Bc. Jakub Dvorský: Zaměření a určení akumulačních parametrů 

malé vodní nádrže Bravantice 

2014 27 

 

 

Obrázek 13 - Foto násypového tělesa hráze 

 

Zaměřované území začíná zemní sypanou hrází a pokračuje proti proudu 

potoka. Rozsah území, jenž byl nutný zaměřit, byl dán u Etapy II. a III. 

předpokládanou zátopovou čarou. Hodnota zátopové čáry byla stanovena 

na 246.500 m.n.m. dle minimální výšky bezpečnostního přelivu vybudovaného 

v levé částí sypané hráze. Etapa I. Spočívala v kompletním zaměření polohopisu 

a výškopisu zemní sypané hráze.  

V zájmové lokalitě se vyskytují především křoviny, mokřiny, rákosí, louky, 

listnaté stromy a částečně orná půda. 
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Obrázek 14 - Foto bezpečnostního přelivu MVN Bravantice 

 

8.3 Přípravné práce před měřením 

Cílem této etapy je zejména získání a nashromáždění podkladů. 

Pro měření GNSS je nutné vytvořit transformační klíč. Pro to, aby mohl být 

transformační klíč vytvořen, je třeba znát alespoň čtyři body, které mají souřadnice 

v S-JTSK tak i v ETRS-89. Území, kde bude prováděno měření GNSS musí ležet 

uvnitř obrazce, který vytváří body zvolené pro tvorbu transformačního klíče. 

Informace o bodech lze získat na internetovém geoportálu CUZK [11]. Body 

určené v ETRS-89 a v S-JTSK jsou na geoportálu označeny červeným 

trojúhelníkem a modrým kruhem. Geodetické údaje o těchto bodech jsou přílohou 

č. 1. 

 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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Obrázek 15 - Geometrický základ pro tvorbu mapového klíče [11] 

 

8.4 Rekognoskace terénu 

Rekognoskace terénu je samozřejmou činností. Pokud je řádně provedena, 

má geodet lepší přehled, mohou se naskytnout efektivnější varianty úlohy, které 

mohou měřiči ušetřit mnoho práce i času s měřickými činnostní a zpracováním. 

Slouží k ověření získaných podkladů a měřič se seznamuje s druhem terénu 

zaměřovaného území. 

Pří přípravných pracích před měřením zjištěno, že v blízkosti zájmové 

lokality je dostupný bod PPBP, který se mi ale nepodařilo při rekognoskaci najít. 

Bylo tedy zřejmé, že bude nutné vybudovat měřičskou síť za pomoci GNSS 

měření.  

 

 

 

 

 

http://www.geotech.sk/downloads/Totalne-stanice/TPS1200+-technicke-parametre.pdf
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Obrázek 16 - Ortofotomapa předmětného území [19] 

 

 

8.5 Použité přístroje a pomůcky 

 Totální stanice Leica TCR 1202+  

 Smart anténa ATX 1230 

 Ruční GNSS přijímač Topcon GRS-1s externí anténou PG-A1 

 stativ 

 Odrazný optický hranol 

 Ocelové pásmo  

 

 

http://www.geotech.sk/downloads/Totalne-stanice/TPS1200+-technicke-parametre.pdf
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8.5.1 Smart anténa ATX1230  

Zpracovává signály GPS i GlONAS, což zpřesňuje určování polohy, 

pro připojení na internet potřebného k odběru RTCM korekcí pro RTK ze sítě 

referenčních stanic (např. CZEPOS) pomocí GPRS (služba mobilních operátu 

pro připojení k internetu a datový přenos) slouží zabudovaný modem 

Siemens MC75. Umožňuje využití všech GNSS metod měření (statická, rychlá 

statická, kinematická, RTK).[12] 

 

 statická metoda   H: 3mm+0.5ppm / V: 4mm+0.5ppm 

 Rychlá statická metoda  H: 5mm+0.5ppm / V: 4mm+0.5ppm 

 kinematická metoda  H: 10mm+1.0ppm / V: 20mm+1.0ppm 

 RTK     H: 10mm+1.0ppm / V: 20mm+1.0ppm 

8.5.2 Totální stanice Leica TCR 1202+ 

 

 

Obrázek 17 - Totální stanice Leica TCR 1202+ [17] 

http://www.geotech.sk/downloads/Totalne-stanice/TPS1200+-technicke-parametre.pdf
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Dalekohled 

 zvětšení 30x 

 zorné pole 1°30´ 

 Osvětlení nitkového kříže: Ano 

 

Kompenzátor 

 Centrální dvojosý kompenzátor 

 Rozsah určování: 4´ (70mgon) 

 Přesnost urovnání: 0,5´(0,2 mgon) 

 

Měření délek (hranol) 

 Mínihranol: 1200m 

 Reflexní folie: 250m 

 Přesnost ±(1mm+1,5ppm) 

 Minimální odečítání: 0.1mm 

 

Měření úhlů 

 přesnost: 2´´ (0.6mgon) 

 Minim. Čtení: 0,5´´ (0.1mgon) [13] 

 

 

 

http://www.geotech.sk/downloads/Totalne-stanice/TPS1200+-technicke-parametre.pdf
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8.5.3 Ruční GNSS přijímač Topcon GRS-1 s externí anténou 

PG-A1 

 

Obrázek 18 - Ruční GNSS přijímač Topcon GRS-1 [14] 

 

GRS-1 je prvním handheldem na světě, který v sobě integruje 

dvoufrekvenční GNSS přijímač a kontrolér. Dokáže přijímat signál jak z ruského 

GLONASSU, tak amerického GPS. Jedná se o nejrychlejší (100 Hz), nejmenší 

a nejlehčí RTK mobilní přijímač. To však není vše, přístroj umí využít nejen 

metodu RTK, ale i DGPS a stává se tak vhodným pro veškeré aplikace související 

se satelitním určováním polohy. Zajímavostí je i integrovaný mobilní telefon 

operující v pásmech GSM a CDMA. [15] 

 

GRS-1 

 GNSS přijímač   GPS, GLONASS, GALILEO 

 Počet přijímaných kanálů  226GPS + GLONASS L1/L2 

 RTK přesnost   H: 10mm+1.0ppm / V: 15mm+1.0ppm 

 DGPS přesnost   30cm 

 L1 statická metoda   H: 3mm+0.8ppm / V: 4mm+1.0ppm 

 L1 kinematická metoda  H: 10mm+1.0ppm / V: 15mm+1.0ppm 
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9. Měřická síť 

Na zpevněném povrchu (cestě) koruny hráze byla stabilizace bodu 6001, 

6002, 6003, provedena kovovým hřebem. Na nezpevněném povrchu bylo pro bod 

6004 využito ocelové tyče. Pro přehlednost v terénu byly takto stabilizované body 

označeny barevným sprejem.  

Celkem byly stabilizované 4 body měřické sítě. 

9.1 Připojení měřické sítě do závazných referenčních 

systému pomoci GNSS měření 

I etapa: 15. 6. 2013 Pro měření hráze před vypuštěním MVN Bravantice 

Pro připojení měření do referenčních systémů bylo použito měření metodou 

RTK, pomoci Smart antény ATX 1230 a Totální stanice Leica TCR 1202+. Touto 

metodou byly zaměřeny body 6001,6002, 6003 a 6004. Každý bod byl měřen vždy 

třikrát s časovým odstupem. Výsledné souřadnice jsou průměrem těchto měření.  

II etapa: 14. 9. 2013 vypuštěná MVN Bravantice 

Došlo k opravě komunikace koruny hráze, proto bylo nutné vytvořit nové 

stanoviska. Pro připojení měření do referenčních systémů bylo použito měření 

metodou RTK, pomoci Smart antény ATX 1230 a Totální stanice Leica TCR 

1202+. Touto metodou byly zaměřeny body 4001, 4002, 4003, 4004. Každý bod 

byl opět měřen vždy třikrát s časovým odstupem. Výsledné souřadnice jsou 

průměrem těchto měření.  

Protokoly RTK observací I a II. Etapy jsou přílohou č. 2. 

III etapa: 30. 11. 2013 vypuštěná MVN Bravantice 

Nevytvářela se nová síť, jelikož byly zbylé podrobné body doměřeny RTK 

metodou s ručním GNSS přijímačem Topcon GRS-1s externí anténou PG-A1.  
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9.2 Tvorba transformačního klíče 

Bylo využito korekcí ze sítě permanentních stanic CZEPOS stahovaných 

pomocí GPRS. Transformační klíč byl vytvořen před samotným měřením přímo 

v totální stanici, za použití aplikace: ,,Určení souřadnicového systému´´. 

Po spuštění této aplikace je postupně zadáváno: 

 název budoucího transformačního klíče 

 druh transformace ( 3D a režim výšek) 

 Křovákovo zobrazení 

 párování identických bodů 

 kontrola oprav a výsledky 

 uložení souřadnicového systému. 

 

Seznam bodů pro tvorbu transformačního klíče je uveden v Tabulce 1. 

 
Číslo 
bodu 

 

Souřadnice v S-JTSK 
Nadmořská 
výška v m 

Souřadnice v ETRS-89 
Nadmořská 
výška v m 

Y X Bpv B L Helips 

3616-
254 

487422,10 1108298,33 263,13 494543,4817 180328,7451 306,15 

3616-
255 

486362,64 1108125,34 275,11 494552,0887 180420,7131 318,08 

3616-
256 

485683,36 1108953,14 280,41 494519,0013 180446,9916 291,73 

3617-
208 

486344,89 1110473,20 240,10 494436,4411 180431,9454 282,98 

Tabulka 1 – Body potřebné pro tvorbu transformačního klíče, ze kterých se vycházelo. 

9.3 Připojení metodou RTK 

Před zahájením měření je potřeba v přístroji nastavit transformační klíč (o 

nastavení jsem se zmiňoval v předešlém bodě). Při měření touto metodou je 

zapotřebí dvou stanic. Mobilní stanice označované jako ROVER je ustavována 

nad měřenými body. Druhá stanice je referenční, která posílá nezbytné korekce 

ROVERU, jenž zpřesňuje měření. 
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Leica TCR 1202+ společně se Smart anténou ATX 1230 tvořila ROVER. 

Na určovaném bodu proběhla horizontce a centrace totální stanice. Pomoci 

displeje totální stanice bylo možné komunikovat s anténou. Pomoci displeje byl 

nastaven potřebný transformační klíč a nastavena metoda měření RTK. 

Na každém bodě bylo vždy nastaveno číslo bodu a výška zařízení. Při měření lze 

zjistit na displeji kromě určených souřadnic i další zajímavé údaje, jako je doba 

observace, počet družic, údaje o přesnosti měření, apod. Každý bod byl měřený 

třikrát s časovým odstupem.  

Pomoci mobilních dat přes SIM kartu umístěnou ve smart anténě byly 

přijímány korekce pro přesné měření. Korekce jsou získávány pomoci 

referenčních stanic CZEPOS. 
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10.  Podrobné měření polohopisu a výškopisu 

Cílem práce bylo vytvoření mapové dokumentace, ze které bude zřejmá 

stálá vodní hladina a maximální možná hladina MVN Bravantice před přelitím 

bezpečnostního přelivu. Dále pak získaní hodnot pro výpočet akumulačních 

parametrů MVN. 

10.1 Polní náčrt 

Při měření byl vyhotoven společný polní náčrt pro body polohopisu 

i výškopisu. Údaje v měřickém náčrtu sloužily ke grafickému zpracování 

polohopisu a řešení výškopisu. Polní náčrt je přílohou č. 3. 

10.2 Měřický zápisník 

Protože je přístroj Leica TCR 1202+ vybaven vlastní pamětí pro naměřená 

data, nebylo nutné zapisovat data ručně do zápisníku. Data byly po měření 

převedeny pro další zpracování do počítače. 

10.3 Postup měření podrobných bodů 

K zaměření podrobných bodů byla použita metoda tachymetrie popsaná 

podrobně v bodě 4.3.2. Podrobné polohové měření bylo vykonáno 

v souřadnicovém systému S-JTSK, výškové měření ve výškovém systému Bpv. 

K měření posloužila totální stanice Leica TCR 1202+. 

Výchozími body, byly body určené při tvorbě měřické sítě metodou RTK. 

Po zcentrovaní a urovnání přístroje byla změřena výška stroje a nastavila se 

výška cíle. Dále se nastavily atmosférické korekce (teplota a tlak). Všechny údaje 

musí být do stroje zadány před samotným měřením. Když se během měření mění 

výška cíle, nesmí se zapomenout v paměti stroje změnit tato hodnota. 

Po provedení orientací na sousední bod sítě bylo zahájeno měření podrobných 

bodů podle charakteru terénu a požadované přesnosti pro projekt., která byla 

určena třídou přesností 3. Jak již bylo uvedeno je tato přesnost charakterizována 
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střední souřadnicovou chybou polohového určení podrobných bodů a je dána 

hodnotou 0,14m. Přesnost měření výšky je charakterizována základní střední 

výškovou chybou, která má pro tuhle přesnost hodnotu 0,12m. 

Předmětem měření polohopisu a výškopisu bylo při I. etapě 15. 6. 2013 

podrobné zaměření násypového tělesa nádrže s veškerým příslušenstvím 

(stavidlo, přepad, budovy, cedule), včetně stále hladiny vodní nádrže. 

Při měření polohopisu a výškopisu II. etapy 14. 9. 2013, již vypuštěné MVN 

bylo měření zaměřeno na členitost plochy MVN. Byly zaměřeny význačné čáry 

terénní kostry, hřbetnice, údolnice, paty svahu, hrany apod., v pravidelném, málo 

členitém terénu byly body zaměřeny v pravidelných vzdálenostech. Body byly tedy 

vybírány tak, aby byla zaměřena co nejlepší charakteristika terénu, aby bylo 

možné měření využít pro výkresovou dokumentaci výškopisu a pro následné 

výpočty kubatury MVN. Část této etapy se musela z důvodu rozmočeného dna 

měřit na pasivní odraz. 

III. etapa měření byla doměřena 30. 11. 2013. Jednalo se o samotný konec 

MVN Bravantice, jenž byl v letních měsících hustě zarostlý vegetací, křovinami 

a rákosím a nebyly tak patrné ani temenní hrany. Volilo se proto pozdější datum 

v roce, ale na hustotě rákosí se toho oproti letním měsícům moc nezměnilo. 

Jelikož byl poměrně malý počet doměřovaných bodů na větším území, znamenalo 

by to v těchto podmínkách časté přestavby totální stanice. Bylo tedy na místě 

rozhodnuto, že budou zbývající body zaměřeny metodou RTK zapůjčeným ručním 

GNSS přijímačem Topcon GRS-1 s externí anténou PG-A1.  
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Obrázek 19 – Pohled na vypuštěnou MVN Bravantice (zarostlá část rákosím) 
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11. Zpracováni naměřených dat  

11.1 Zpracováni dat měřených GNSS. metodou RTK 

Výhodou měření metody RTK je získávání již transformovaných souřadnic 

v reálném čase. Není tedy s nimi následně pracováno v post processingu. 

Souřadnice naměřených bodů touto metodou se přímo stáhnou z přístroje a 

exportují se do textového souboru. S kterými nadále pracuji.  

Protokol RTK observací je přiložen v příloze č. 2. 

11.2 Výpočetní práce v programu Groma 

Po vykonání měřických prací následovalo zpracování výsledků měření. 

Ke zpracování naměřených hodnot posloužil program Groma. 

Groma (geodetický software v prostředí MS Windows) program je určen 

ke geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit všechny základní geodetické úlohy. 

Navíc obsahuje jednoduchou grafiku a možnost digitalizace rastrových dat. Umí 

zpracovávat data ve formátech všech běžných záznamníků, dávkově i jednotlivými 

výpočty 

11.2.1 Postup v Gromě 

Spustíme si program Groma, ve kterém si otevřeme hodnoty získané při 

měření. 

Červenou barvou jsou označena stanoviska, ze kterých bylo provedeno 

měření. Tučným černým písmem jsou označeny body, které sloužily jako 

orientace. Tenkým černým písmem jsou označeny všechny měřené podrobné 

body polohopisu. 

Program GROMA umožňuje kompletní zpracování zápisníku měřených 

hodnot. Po vyvolání příkazu zpracování zápisníku se zobrazí dialogové okno, 

v němž můžeme nastavit, které úpravy zápisníku požadujeme. 
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Při redukci směrů program upraví všechny směry na stanovisku tak, aby byl 

směr na první orientaci (první položka v seznamu měření) nulový, tj. od všech 

směrů odečte směr měřený na první orientaci. 

Zpracování zápisníku zpustíme stisknutím tlačítka opravit. Program provede 

postupně všechny úpravy, které jsme si zvolili. Příloha č. 5.  

 

 

Obrázek 20 - Zpracování zápisníku 

 

Pro výpočet souřadnic bodů poslouží v Gromě příkaz výpočty ->polární 

metoda dávkou. Tato úloha zpracovává dávkově celý seznam naměřených hodnot 

nebo jeho vyznačenou část. Umí vypočítat souřadnice bodů polární metodou, 

metodou volného stanoviska a protínáním ze směrů. 

Před zahájením výpočtu provedeme přípravné nastavení: Především 

musíme mít otevřený soubor se seznamem měření a musíme mít otevřený soubor 

se seznamem souřadnic stanovisek a orientací. Zajistíme, aby program GROMA 
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tyto souřadnice při výpočtu nalezl. Zvolíme si vstupní a výstupní soubor 

pro výpočet (viz níže). 

Soubory: V této části dialogového okna se nastaví, ze kterého otevřeného 

souboru mají být čtena naměřená data, a do kterého souboru mají být ukládány 

vypočtené souřadnice.  

Celkový stav výpočtu: V této části okna program podává informace o tom, 

kolik stanovisek a podrobných bodů již bylo vypočteno, a kolik nepoužitých 

položek v seznamu naměřených hodnot ještě zbývá.  

Při polární metodě dávkou počítá program i výškově, má-li k tomu všechny 

nezbytné údaje v seznamech (výška stanoviska, výška stroje, převýšení nebo 

zenitový úhel a výška cíle). 

Před provedením výpočtu je proveden test dle předpisu katastru 

nemovitosti. Skutečná hodnota musí být menší než mezní odchylka. 

  

 

Obrázek 21 - Polární metoda dávkou   

 

Po výpočtu polární metody dávkou je k dispozici protokol se všemi údaji 

o výpočtu. Příloha č. 6. 
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Seznamy souřadnic byly uloženy ve formátu textového seznamu souřadnic 

pro grafický systém KOKEŠ (soubor *.stx). A do přílohy této diplomové práce byly 

seznamy uloženy ve formátu Excel (*.xls). Program automaticky vytvoří 

i potřebnou hlavičku s pořadím souřadnic, přesností zobrazení, redukcemi, atd. 

Příloha č. 7. 

Program Groma byl před programem Kokeš pro většinu výpočetních prácí 

upřednostněn především pro efektivnější řešení výpočetních činností. Grafické 

zpracování bylo řešeno za pomoci programu Kokeš. 

11.3 Práce v grafickém programu Kokeš 

Program Kokeš v sobě zahrnuje výkonný editor rozsáhlých geografických 

dat uložených souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech 

a geodetických údajů o bodech uložených v  seznamech souřadnic. Dále obsahuje 

moduly pro zpracování měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, 

nástroje na kontroly a topologické úpravy dat a další. [20] 

Je vhodným nástrojem pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu 

a údržbu mapových děl. Pro některé speciální úlohy jsou určeny jeho další 

nadstavby. [20] 

Systém KOKEŠ je vybaven vlastním programovacím jazykem, což 

umožňuje doplnění jeho široké nabídky funkcí podle vlastních potřeb. Všechny 

operace a výpočty jsou protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních 

úřadů. [20] 

11.3.1 Postup při načítání seznamu souřadnic 

Před zahájením prací v programu Kokeš se ze všeho nejdříve definuje 

výkres (soubor.vyk) a seznam souřadnic (soubor.ss).  
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Obrázek 22 - Počáteční nastavení (soubor.vyk), (soubor.ss) 

 

Po dokončení nadefinování (soubor.vyk), (soubor.ss), je načten příkazem 

čtení SS v obecném formátu seznam souřadnic ve formátu textového seznamu 

souřadnic pro grafický systém Kokeš (soubor.stx), který byl získán z výpočtů 

v programu Groma 8.  
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Obrázek 23 - Nahráni seznamu souřadnic do programu Kokeš 

 

Po načtení seznamu souřadnic máme na pracovní ploše programu Kokeš 

síť vypočítaných bodů o známých souřadnicích X, Y, Z. V tuto chvíli je vše 

připraveno pro grafické zpracování úlohy. 

11.3.2 Tvorba polohopisu v Kokeši 

Nejprve jsem započal s vypracováním polohopisného plánu tělesa hráze 

vodní nádrže, včetně zakreslení veškerého příslušenství. K tomuto je zapotřebí 

nezbytný polní náčrt. Který byl vedený při samotném měření v terénu. Polohopis je 

tvořen spojováním vypočtených bodů pomoci příkazu tvorba linie. Jednotlivé prvky 

polohopisu jsou rozlišovány nastavením vrstev a kreslícími klíči. 
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Obrázek 24 - Tvorba polohopisu v programu Kokeš 

 

Vyvoláním příkazu Výkres →Popis ss do textu definuji popis bodů seznamu 

souřadnic tak, aby byla viditelná Z-tová souřadnice přímo na pracovní ploše. Nyní 

je vše připraveno pro provedení interpolace vrstevnic. 

11.3.3 Interpolace a tvorba vrstevnic v programu Kokeš 

Interpolace vrstevnic provádíme pomoci příkazu Výpočty →další 

konstrukční →interpolace vrstevnic. Zde si nastavíme krok vrstevnic. Který jsem si 

zvolil o intervalu 0,5 m. Po zadání vždy dvou konkrétních bodů se mezi těmito 

body vypočte poloha bodů, jejichž výšky mají zadanou okrouhlou hodnotu (tj. body 

leží na vrstevnicích o mnou zvoleném intervalu 0,5 m. Vypočtené body se vyznačí 

v grafické ploše a z důvodu pozdějšího výpočtu ploch a kubatur se uloží také 

do seznamu souřadnic. Zároveň se vypíší na konzolu. Krok vrstevnice je možné 

kdykoliv během práce funkce měnit. Při spuštění funkce se automaticky nastaví 

naposled použitý krok vrstevnice. Je-li funkce spuštěna poprvé, je nastaven krok 

vrstevnice na hodnotu 1m. 
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Obrázek 25 - Interpolace vrstevnic v programu Kokeš 

 

Po dokončené interpolaci se začínají vytvářet samotné vrstevnice. 

Vrstevnice jsou vykreslovány pomoci příkazu tvorba linni. Jedná se o spojnici 

všech vyinterpolovaných bodů o stejné nadmořské výšce. Vrstevnice jsou kresleny 

hnědou plnou čarou. Popřípadě můžeme vrstevnice v pravidelných násypech, či 

technických nerovnostech nahradit svahovou šrafou. Tohoto bylo využito na tělese 

hráze MVN Bravantice. Na závěr byly hlaví vrstevnice okótovány.  

11.3.4 Účelová mapa 

Po importování souboru (*.vfk) k již vypracovanému polohopisu a výškopisu 

v grafickém programu Kokeš byly provedeny konečné úpravy. U polohopisu 

i výškopisu byly nastaveny barvy vrstev a byl vyhotoven popis grafického obrazu. 

Polohopisná a výškopisná složka mapy byla doplněna zátopovou čarou stávající 

hladiny a maximální zátopovou čarou, která vycházela na vrstevnici 246.5 m.n.m. 

V pravém dolním rohu jsou umístěny údaje o lokalitě, souřadnicovém 

a výškopisném systému, atd. Výsledkem jsou polohopisné a výškopisné plány 

ve formě účelových map, jenž jsou přílohou č. 11 a č. 12. Jako součást přílohy 11 

jsem použil také katastrální mapu daného území. 
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Obrázek 26 - Znázornění a charakteristika vrstev v programu Kokeš 
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12. Ověření přesnosti podrobných bodů 

Dle kapitoly 4.1.1. a ČSN 01 3410 byla provedena kontrola přesnosti 

podrobných bodů. Délky vypočtené ze souřadnic byly porovnány s oměrnými 

měrami, které byly naměřeny pásmem při měření v terénu. Spojnice z přímého 

měření musí být určena s přesností základní střední chyby md  

 dd um 
2

1
          (17) 

xyd m
d

d
u 






)20(

)12(
5,1         (18) 

Kde je: d měřená délka 

Přesnost je vyhovující jestliže platí následující stav 

kud d      km ddd       (19) 

Kde je: k koeficient hodnoty 1 

dm délka vypočtena z výsledných souřadnic 

dk délka určena přímým měřením 

Spojnice 
bodů 

přímo 
měřená 

vzdálenost 

vypočtená 
vzdálenost 

ze 
souřadnic 

IΔdI (m) ud (m) IΔdI < ud 

ANO/NE  

11-12 11,55 11,58 0,03 0,16 ANO 

20-41 14,00 14,10 0,10 0,16 ANO 

25-40 15,10 15,13 0,03 0,16 ANO 

144-145 1,85 1,84 -0,01 0,13 ANO 

145-148 2,35 2,35 0,00 0,13 ANO 

146-147 1,50 1,60 0,10 0,13 ANO 

152-153 2,25 2,25 0,00 0,13 ANO 

154-155 2,25 2,26 0,01 0,13 ANO 

185-187 12,15 12,15 0,00 0,16 ANO 

185-189 3,00 2,95 -0,05 0,14 ANO 

188-211 7,30 7,29 -0,01 0,15 ANO 

210-211 5,60 5,61 0,01 0,14 ANO 

239-240 4,80 4,79 -0,01 0,14 ANO 

Tabulka 2 - Tabulka porovnání přesnosti měření 
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13. Výpočet akumulačních parametrů MVN 

Bravantice a následné grafické znázornění 

13.1 Výpočet akumulačních parametrů 

Zadáním práce bylo stanovení akumulačních parametrů MVN Bravantice. 

Mělo být určeno, jaké množství vody hráz pojme při stále hladině vody. A jaké 

množství vody pojme hráz maximálně. Tedy do okamžiku. Kdy se voda začne 

přelévat přes vodní přepad. Práci hodně ulehčil fakt. Že byla vodní nádrž 

v průběhu roku 2013 kompletně vypuštěná. 

Výpočet akumulačních parametrů byl určený následujícími metodou: 

Výpočet kubatury metodou vrstevnic klasickým způsobem 

13.1.1 Výpočet kubatury metodou vrstevnic 

Jedná se o jednoduchou metodu. Pro kterou je podkladem vrstevnicový 

plán zaměřený vhodnými metodami a je vytvořen ve vhodném měřítku. Kubatura 

se zjišťuje z vrstev vymezených jednotlivými vrstevnicemi. 

V této práci jsem objem nádrže počítal pomoci vzorce pro výpočet objemu 

válce a pomoci vzorce pro výpočet komolého kužele. Interval mezi jednotlivými 

plochami vrstevnic jsem při tvorbě výškopisu volil po 0,5m. Pro to, abych měl 

kompletní hodnoty pro výpočet, musel jsem nejprve vypočítat plochu v úrovni 

jednotlivých vrstevnic. Plochy všech vrstevnic byly určeny v programu Kokeš. 

Podrobněji jsem se výpočtům ploch a objemů věnoval v kapitolách 6 a 7. Nyní se 

budu věnovat samotným výpočtům.  

Výpočty ploch v programu Kokeš pro vrstevnice v nadmořských výškách 

242,5; 243; 243,5; 244; 244,5; 245; 245,5; 245,930; 246; 246,5  m.n.m jsou 

samostatnou přílohou č. 8. Od poslední plochy 246.5 jsem musel odečíst ostrůvek, 

který by vznikl přelitím vody přes část poloostrůvku v zadní části přehrady. 
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Číslo 
plochy 

Nadmořská 
výška (M.N.M) 

Obsah plochy 
(m

2
) 

 

1 242.5 265.00  

2 243.00 3 675.60  

3 243.50 7 866.50  

4 244.00 12 161.73  

5 244.50 16 778.12  

6 245.00 20 885.36  

7 245.50 25 060.54  

8 245.93 28 629.16 obsah plochy stále hladiny 

9 246.00 29 361.42  

10 246.50 32 880.67 obsah plochy maximální hladiny 

Tabulka 3 – Tabulka vypočtených ploch 

 

Výpočty objemů (kubatur) se řídí následujícími vzorci. Které jsou podrobněji 

popsány v kapitole 7.  

Vzorec pro výpočet objemu komolého kužele: 

v
SSSS

Vi
iiii







3

11
      (20) 

Vzorec pro výpočet objemu válce: 

v
SS

Vi ii 


 

2

1          (21) 

Kde u obou je Si plocha vrstevnic a v je interval mezi vrstevnicemi.  
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Kubatura 
ploch 

Hodnota (m
3
) 

dle vzorce pro 
objem 

komolého 
kužele 

Hodnota (m
3
) 

dle vzorce pro 
objem válce 

Rozdíl 
metod (m

3
) 

Rozdíl 
metod (%) 

1 a 2 821.26 985.15 163.89 19,96 

2 a 3 2 819.88 2 885.53 65.64 2,33 

3 a 4 4 968.22 5 007.06 38.83 0,78 

4 a 5 7 204.08 7 234.96 30.88 0,43 

5 a 6 9 397.15 9 415.87 18.72 0,20 

6 a 7 11 470.63 11 486.48 15.84 0,14 

7 a 8 13 412.53 13 422.43 9.89 0,07 

8 a 9 14 497.26 14 497.65 0.39 0,00 

9 a 10 15 552.22 15 560.52 8.30 0,05 

Tabulka 4 – Porovnání dvou výpočtových metod kubatury ploch. 

 

Dle výše uvedené tabulky je zřejmé, čím jsou vrstevnice pravidelnější, tím 

je rozdíl mezi metodami výpočtu kubatur menší. Pro vyhodnocení akumulačních 

parametrů nádrže jsem zvolil vypočtené výsledky dle vzorce pro komolý kužel. 

Který je přesnější. Když dochází k větším a nepravidelným změnám obsahu. 

Zbytková kubatura mezi výškovou hladinou 242.5 m.n.v. a nejnižším bodem 

předmětné MVN Bravantice je vypočtena na základě následujícího vzorce. Kdy 

v je interval mezi předmětnou plochou a nejnižším bodem přehrady:  

v
S

Vi i *
2

    Kde „v“ je 0.57m     (22) 

253,7557,0*
2

265
mVi          (23) 

 

Zbytková kubatura byla přičtena ke kubatuře MVN v pro nadmořskou výšku 

243,00 m.n.m. 
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Kubatura 
MVN v 

nadmořské 
výšce (m) 

Hodnota (m
3
) 

dle vzorce 
pro objem 
komolého 

kužele 

Hodnota (m
3
) 

dle vzorce pro 
objem válce 

Rozdíl 
metod (m

3
) 

Rozdíl 
metod (%) 

   

243.00 896.79 1 060.68 163.89 18,28    

243.50 3 716.67 3 946.21 229.54 6,18    

244.00 8 684.89 8 953.26 268.37 3,09    

244.50 15 888.97 16 188.23 299.25 1,88    

245.00 25 286.12 25 604.10 317.97 1,26    

245.50 36 756.76 37 090.57 333.81 0,91    

245.93 50 169.29 50 513.00 343.71 0,69 
objem MVN při 
stále hladině 

246.00 64 666.55 65 010.64 344.09 0,53    

246.50 80 218.77 80 571.16 352.39 0,44 
objem MVN při 

maximální 
hladině 

Tabulka 5 - Porovnání dvou výpočtových metod kubatury ploch v určité nadmořské výšce. 
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Porovnání výpočtu akumulačních parametrů 

MVN Bravantice dle jednotlivých vzorců
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Obrázek 27 – Grafické porovnání výpočtu akumulačních parametrů MVN Bravantice 
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13.2. Znázornění akumulované vody MVN Bravantice 

v předmětných nadmořských výškách 

Znázornění akumulované vody MVN Bravantice v předmětných 

nadmořských výškách jsem provedl opět v programu Kokeš. Pro znázornění 

jednotlivých výškových hladin akumulované vody v nádrži jsem využil již dříve 

vypracovaných grafických dat výškopisu a polohopisu. Do těchto dat jsem 

postupně zabarvoval plochy vody pro jednotlivé výškové úrovně, kdy vzniklo 

9 výkresů ve výškových hladinách 243, 243,5; 244; 244,5; 245; 245,5; 245,93; 

246; 246,5.  V každém výkresu jsem uvedl údaj o ploše a kubatuře v dané 

výškové úrovni. Kubaturu jsem uváděl dle přesnějšího vzorce pro komolý kužel.  

Tyto výkresy jsou přílohou č.9. 

 

 

Obrázek 28 – Znázornění akumulované vody MVN Bravantice v předmětných nadmořských 

výškách v programu Kokeš 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zaměření malé vodní nádrže Bravantice v k.ú. 

Bravantice. Včetně vyhodnocení potřebných grafických a výpočetních 

dokumentací dle naměřených hodnot. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části 

jsem popisoval metody polohopisného a výškopisného měření, včetně metody 

RTK, která využívá GNSS technologie. V praktické části je popsán postup 

připojení do referenčních systému S-JTSK a Bpv., jednotlivé metody měření 

polohopisu a výškopisu a následně je popsán výpočet samotného stanovení 

akumulačních parametrů nádrže. 

Před samostatným měřením proběhla rekognoskace terénu spojena 

se stabilizací měřické sítě. Připojení sítě proběhlo pomoci GNSS metodou RTK. 

Podrobné měření polohopisu a výškopisu bylo z velké části provedeno metodou 

tachymetrie. Malá část byla doměřena metodou RTK. Po měření byly naměřené 

hodnoty vyhodnoceny a následně použity pro výpočty souřadnic podrobných bodů 

a následné určení akumulačních parametrů MVN Bravantice. Při práci bylo použito 

moderní měřické a programové vybavení, které značně usnadnilo práci při měření, 

a také pomohlo zpřesnit výsledky práce. Měření bylo vykonáno ve 3. třídě 

přesnosti, která byla splněna. 

Výsledkem diplomové práce je účelová mapa se zakreslením zátopové čáry 

stále vodní hladiny MVN Bravantice, která byla stanovena pro výšku 

245.93 m.n.m., Dále pak výpočty akumulačních parametrů MVN Bravantice včetně 

grafických výstupu pro jednotlivé výškové úrovně MVN Bravantice, které mohou 

sloužit pro lepší přehled zaměřované lokality ve věci akumulačních parametrů. 

Výsledná dokumentace může být především uplatněna při povodňových 

opatřeních. 

Při zpracování teoretického rozboru problematiky jsem vycházel především 

ze skript Geodézie a mapování.  V teoretické oblasti jsem se potýkal s otázkou 

vhodného rozsahu dané problematiky. Při praktickém vyhotovení jsem se 
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s většími potíži nepotýkal. Řešením této diplomové práce jsem došel k získání 

nových zkušeností v oblasti měřické i teoretické.  
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