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Anotace 

Bakalářská práce pojednává na téma: „Vyhotovení 3D modelu objektu 

Trojhalí v Ostravě“. Nalezneme v ní teoretické vysvětlení metod a pojmů tykajících se 

řešené problematiky, jak rovněž praktické zaměření a zpracování. Je zde ukázáno 

vybudování měřické sítě, zaměření polygonového pořadu a podrobných bodů, 

následné zpracování naměřených dat a závěrečná tvorba modelu. 

Klíčová slova: Trojhalí, 3D model, GROMA, AutoCAD, GNSS, totální stanice 

 

Summary 

Bachelor thesis deals with the theme: „Making of the 3D Model of Object 

Trojhalí in Ostrava“. We find in it a theoretical explanation of techniques and concepts 

relating to the issue, as well as practical measuring and processing. It is shown here 

building a survey net, measuring traverse and detailed survey points, subsequent 

data processing and final model building. 
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1. ÚVOD 

Žijeme ve 21. století. Věk plný otevřeného světa, internetu, techniky, vědy, 

touhy dosáhnout šťastného života.  

Dlouho jsem přemýšlel, čeho se bude moje bakalářská práce týkat. Institut 

geodézie a důlního měřictví před nějakým časem, po vypsání grantu jedním 

z doktorandů, obdržek malý vrtulníček – drona. Zlákala mě představa práce s tímto 

strojem. Na bakalářskou práci se takový projekt nehodí, poněvač je značně 

komplikovaný pro moji úroveň znalostí, a proto jsem zvolil Vyhotovení 3D modelu 

objektu zaměřeného geodeticky. Data poslouží jako podklad pro diplomovou práci 

v pátém ročníku studia.  

Trojhalí se skláda ze dvou budov. První z budov Ústředna stojí jako 

samostatná hala, další budova známá jako Dvojhalí je spojení dvou hal do jednoho 

celku, který je pojat jako koncept zastřešeného náměstí. Předmětem práce je 

Dvojhalí a jeho nejbližší okolí. 

3D modelování se v současné době považuje za populární. Prostorový model 

je schopen poskytnout jasnou představu o daném objektu. Využití je ruznorodé. 3D 

modely nazezneme ve stavebnictví, památkářství, fotogrammetrii, oblastech GIS, 

strojírenství, lékařství a jiných. 

Obsah díla můžeme rozdělit do několika částí: 

 Seznámení s problematikou 

 Stručná teorie týkající se veškerého obsahu 

 Popis prací při měření 

 Popis prací při zpracování výsledků 

 Závěr 
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2. LOKALITA 

2.1. Ostrava 

Město Ostrava je metropole Moravskoslezského kraje. Podle rozlohy se řadí 

jako třetí největší město České Republiky a na třetí příčce je i počtem lidí, kteří zde 

bydlí. Ostrava má výhodné strategické položení, leží 10 kilometrů jižně od státní 

hranice s Polskem a zároveň 50 kilometrů západně od státní hranice se Slovenskou 

Republikou. Vzdálenost od hlavního města Prahy činí 360 kilometrů. Řeky protékající 

městem se nazývají Odra, Ostravice, Opava a Lučina. [1] 

Rozloha 214 km2 

Počet městských obvodů 23 

Počet obyvatel (1.1.2015) 293 313 

Hustota osídlení 1500 obyvatel/km2 

Průměrná nadmořská výška 227 m. n. m. 

Průměrná roční teplota +8 °C 

Tab. č. 1 – Základní údaje města Ostrava  

2.2. Trojhalí Karolina 

Mezi dva největší objekty nacházející se v dnešní oblasti Karolina v Ostravě 

patří obchodní centrum Forum Nová Karolína a dvě budovy objektu Trojhalí. Druhý 

z výše jmenovaných staveb je situován mezi centrem Ostravy a Dolní oblasi Vítkovic 

na ulici K Trojhalí.  Obchodní centrum je asi 500 metů severně. 
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Obr. č. 1 – Lokalita Trojhalí [2]  
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3. HISTORIE 

Území dnešní Karolíny se do 1. poloviny 19. století rozkládalo za hradbami, 

které od středověku svíraly město Moravská Ostrava. Z Hrabovské, později známé 

jako Vítkovická brána, jenž byla umístěna za dnešním hotelem Imperial na křižovatce 

ulic Pujchmajerovy a 28. října, začínala směrem do polí cesta, která vedla k vesnicím 

Vítkovice a Hrabová a končila v Novém Jičíně. U této cesty tyčil se mezi loukami 

Horní mlýn. První zmínka pochází z roku 1396. Kdyby stál dodnes, mohli bychom ho 

vidět těsně u Trojhalí.  

Za zrození nejstarší ostravské průmyslové zóny můžeme považovat otevření 

důlního díla roku 1842. Těžařstvo Moravsko-ostravská společnost, tehdejší majitel 

dolu, v následujícím roce důl prodalo vídeňskému bankéři Salomonovi Mayerovi 

Rothschildovi, který důl pojmenoval po své manželce Karolíně. Dolování z důsledku 

nepříznivých přírodních podmínek bylo obtížné. Roku 1933 došlo ke zastavení dolu 

z důvodu nedostatku financí pro prohloubení jámy, omezení důlního pole ochranným 

pilířem a také kvůli špatnému stavu dolu. Název dolu Karolina a pozdější koksárny se 

časem začal používat pro celou průmyslovou zónu a zůstal do dnešních dnů.  

Jiný objekt, nacházející se poblíž, byl Důl Šalomoun. Započetí hloubení důlní 

jámy se datuje na rok 1844 Salomonem Mayerem Rothschildem z Vídně. Počátek 

těžby uhlí se konal roku 1848. Hloubení jámy dolu bylo doprovázeno častými výbuchy 

a dalšími geologickými překážkami, a proto se muselo dolování často přerušovat. 

Ročně důl průměrně těžil kolem 150 000 tun uhlí. Polovinou 90 let 19. století se důl 

Šalamoun sloučil s dolem Karolína. Zastavení těžby na dole Šalomoun bylo 

zapříčiněno setrvávajícími technickými obtížemi prací, jak rovněž důsledky 

hospodářské krize si vybraly svojí daň. Bylo to 15. listopadu 1931 roku. Osazenstvo 

zůstalo přesunuto na důl Karolina. Opětovně se začalo težit roku 1939, ale o 

3 dekády později, roku 1968 se práce v dole Šalomoun definitivně ukončily. Na 

nějaký čas důl sloužil jako pomocník jámě Hlubina, v lednu 1973 došlo k zasypání 

druhého nejstaršího moravskoslezského dolu. 
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Vytěžené uhlí se zpracovávalo v koksovacích pecích, jejich provoz je datován 

roku 1858. Zmíněné pece se nacházely poblíž dolu Karolína, který těžil vysoce 

kvalitní koksovatelné uhlí. 130 pecí bylo tehdy schopno vyprodukovat na 86 000 tun 

koksu ročně. Produkce rostla a za nedlouho překročila hranici 300 000 tun. Nové 

pece rostly jako z vody. Po válce měl být celý závod zlikvidován do roku 1972. 

Definitivně zůstala koksárna uzavřena roku 1984 a úhelná opravna o rok později. 

Odpadní produkty výroby koksu se zpracovávaly v chemických závodech. U 

koksovny se postavila laboratoř, která se po čase osamostatnila jako 

Moravskoslezské chemické závody. Produkoval se tady kapalný vzduch, kyslík, 

amoniak, benzol aj. Existence podniku se ukončila rokem 1972.  

Poblíž dolu Karolina se v tehdejších časech nacházela válcovna jemných 

plechů a tyčí. Těmto podnikům dal počátek belgičan Eustach Josef Gobiet. Novým 

majitelem po hospodářské krizi byl jmenován Gobietův věřitel bankéř z Opavy Otto 

Schüler, jehož jméno závod nese. Ekonomická krize negativně ovlivňovala prosperitu 

hutě, výsledkem čeho se musela v roce 1881 prodat Vítkovickému hornímu a 

hutnímu těžířstvu náležicímu Vítkovickým železárnám. Vítkovice si pronajali 

Žofínskou huť vyrábějící surové železo, Schülerova válcovna byla předělána na 

provoz sloužící ke kutí železa. Vzhledem k technickému vybavení se huť řadila mezi 

nejmodernější v centrální Evropě, víc než kladně se projevoval její vliv na rozvoj 

Vítkovických železáren. Zkujňování železa zde bylo zakončeno rokem 1914, kdy 

podnik zůstal proměněn na výrobnu granátu. Na konci první světové války zůstala huť 

na trvalo uzavřena. 

Důležitým podnikem situovaným v blízkosti průmyslové zóny Karolina byly 

strojírny a slévárny Carl Glassner and Co. Jeho zaměření na výrobu velice žádáné 

důlní techniky a zařízení nemalým podílem přispívalo chodu průmyslu. Firma stávající 

v blízkosti dnešní ulice 28. října byla tehdy útočištěm pro dvě stovky pracovníků 

rozmanitých profesí. V živostním rejstříku firmy stálo, na místě předmětu podnikání, 

továrna na strojní a kovové zboží, slévárna železa a oceli, obrábění kovů a železa, 

výroba strojů, produktů všeho druhu ze železa a oceli a obchodu s těmito věcmi. 
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Koncem 2. světové války došlo ke znárodnění objektu a změně názvu na Ostravskou 

strojírnu a slévárnu, národní podnik s orientací na produkci důlních zařízení a strojů. 

Výstavba nynějších Frýdlantských mostů a okolních komunikací měla za následek 

demolici tehdejšího podniku.  

Další z objektů, který je nutno zmínit se jmenuje Žofínská huť. Patří mezi 

první vysokou pec skotského typu postavenou v letech 1873 – 1873. Cílem pece bylo 

pokořit ostatní existující pece celého Rakousko-Uherska. Její produkce byla 

stanovena na 100 tun surového železa denně. Počátky ale byly svízelné, huť zůstala 

odstavena kvůli hospodářské krizi a nedostatku poptávky. Obnovení provozu se 

provedlo až v roce 1880 včetně rozšíření o druhou vysokou pec. 1890 je rok 

postavení třetí pece. V letech 1897-1899 vykazovala maximální společná výroba 

všech tří pecí kolem 150 000 tun ročně. Výroba posledního železa je datována na 15. 

března 1972 roku. Demolice se uskutečnila o dva roky později. Dnes nám připomíná 

někdejší Žofínskou huť Dvojhalí, které sloužlo jako energetická ústředna s velínem.  

Elektrická centrála v Moravské Ostravě byla založena roku 1905. Za časů 

války v důsledku poptávky energie došlo k výstavbě nové elektrické ústředny Karolina 

v místech dřívější Schülerovy hutě. Přenesení nízkotlakové parní turbíny pro výrobu 

energie ze staré centrály do nově vybudované strojovny proběhlo v roce 1917. V 30. 

létech byla zprovozněna čtyřstupňová turbína, koncem období díky turbosoustrojí 

došlo ke zvýšení výkonu na 36 000 kW. Ústředna dodávala teplo a elektřinu pro 

koksovnu, doly (Šalomoun, Ida, Terezie, Hlubina) a jiné závody. Mimo tyto primární 

funkce byla využívána také pro teplárenské potřeby obytných oblasti. Elektrickou 

energii ústředna distribuovala do roku 1974, poté svou výrobu zaměřila pouze na 

produkci páry a teplé vody a činila tak do roku 1983. V přítomnosti stojí pouze hala 

elektrárny z roku 1905. [3] 
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Obr. č. 2 – Výseč polohopisného plánu obcí Moravské Ostravy (1926) [4] 
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4. TROJHALÍ 

Koncem 80. let byla zbourána většina objektů koksarenského průmyslu dolu 

Karolina. Jediným přeživším objektem je Trojhalí. Budovy elektrárny a Dvojhalí 

zachránilo prohlášení za kulturní památku.  

Elektrárna, architektonicky významná zděná budova, byla postavena roku 

1905 s průčelím budovy kombinovaném bílými a červenými cihlami, kamenných 

článků a sklobetonových tvárnic. V období plné funkčnosti elektrárny byla uprostřed 

budovy umístěna šestice motorů na koksárenský plyn. Do dnešních časů se 

nezachovaly.  

V minulosti stávala v blízkosti zmíněné budovy elektrocentrála, takzvaná 

Energeticka ústředna č. III. První polovina moderní dvloulodní haly byla samostatně 

postavena v roce 1907. Druhá identická stavba byla vybudována o 20 let později. 

Ocelový skelet tvoří hlavní kostrukci obou sloučených hal, zdobí ji cihelné vyzdívky a 

velkoplošná průmyslová okna. Ve vnitřku pracovala plynová dmychadla a plynové 

motory včetně alternátorů. 

Nepoužívanému trojhalí se dlouho hledalo budoucí využití, dokonce se 

přemýšlelo o demolici. Po dlouhé kauze urbanistických soutězí a po nespočtu diskuzí 

v oblasi Bývalé Karolíny stojí dnes obchodní centrum a bytové domy. Opuštěným 

halám se hledal nový projektant, nová funkce. Vybrán zůstal Josef Pleskot, autor 

obnovy Vítkovických železáren.  

Ústředna jako samostatná budova je současně používána hlavně pro sport. 

Jsou zde dvě tělocvičny disponující moderním vybavením pro různé sportovní aktivity 

jako např. volejbal, basketbal, florbal aj.  

Dvojhalí je pojato jako koncept zastřešeného náměstí sloužící různým 

účelům. Prostory mohou byt pronajaty pro veškeré akce, které by se mohly odehrát i 
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na normálním náměstí. Odehrálo se zde: koncert Jaroslava Nohavicy, výstavy, trhy, 

veřejné sportovní aktivity, kulturní a společenské akce a další. [5] [6] 

 

Obr. č. 3 – První budova el. Ústředny III (1911) [7] 

 

 

Obr. č. 4 – Trojhalí (2014) 
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5. POLYGONOVÝ POŘAD 

Jednou ze základních geodetických úloh je polygonový pořad.  Je to spojnice 

vrcholů prostorové lomené čáry. Měříme zde délky stran mezi lomovými body a 

levostranné vrcholové úhly. Z těchto naměřených hodnot se vypočítají souřadnice 

lomových bodů. [8] 

Rozlišujeme podle: 

Délek stran 

 S krátkými stranami 

 S dlouhými stranami 

Tvaru 

 Uzavřené 

 Otevřené 

Způsobu připojení a orientace 

 Oboustranně připojené a oboustranně orientované 

 Oboustranně připojené a jednostranně orientované 

 Oboustranně připojené a neorientované 

 Jednostranně připojené a jednostranně orientované 
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6. RAJÓN 

Rajón se řadí mezi základní geodetické úlohy pro určení souřadnic daného 

bodu. Zaměřován je polární metodou. Tímto způsobem je možno zaměřit body 

podrobného polohového bodového pole až do vzdálenosti 1,5 km, ve vzdálenosti 

větší 800 metrů je nutno použít měření více skupin.  

 

Obr. č. 5 – Schéma rajónu [9] 

Souřadnice bodů A (x, y) a B (x, y) jsou známé. Měří se vodorovný úhel  a 

vzdálenost 𝑠𝐴𝑃. Vypočítáme souřadnice bodu P (x, y). 

Postup: 

 Směrník 𝐴,𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
∆𝑦

∆𝑥
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑦𝐵−𝑦𝐴

𝑋𝐵−𝑋𝐴
 

 Směrník 𝐴,𝑃 = 𝐴,𝐵 +  

 Souřadnice bodu P  

o 𝑦𝑃 = 𝑦𝐴 + 𝑠𝐴𝑃 ∙  𝑠𝑖𝑛𝐴,𝑃 

o 𝑥𝑃 = 𝑥𝐴 + 𝑠𝐴𝑃 ∙  𝑐𝑜𝑠𝐴,𝑃 
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7. TACHYMETRIE 

Tachymetrie je metoda používána pro měření podrobných bodů. Je 

dostatečně přesná a hlavně časově úsporná, to ji řadí mezi nejpoužívanější způsoby 

měření. Pomocí ní dokážeme určit nejenom polohu bodu, ale i jeho nadmořskou 

výšku. Poloha bodu je určena pomocí polární metody, nadmořská výška vychází 

z principu trigonometrického určování výšek.  

Elektronická tachymetrie je způsob určování polohy a výšky bodů pomocí 

elektronickych dálkoměrů známých jako totální stanice. Jsou to zařízení přesná a 

rychlá, která automaticky počítají výstpupní data v zabudovaném softwaru.  

7.1. Polární metoda 

Tato metoda nám určuje polohu bodů pomocí polárních složek – vodorovný 

úhel mezi orientačním směrem a námi určovaným bodem a délka měřena od 

stanoviska smerem k zvolenému bodu. Používa se pevné stanovisko kterého 

souřadnice jsou dány, nebo přechodné stanovisko kterého souřadnice neznámé.  

7.2. Trigonometrické určování výšek 

U tachymetrie se nadmořská výška zvoleného bodu určuje trigonometricky. 

Metoda vychází ze základních trigonometrických vzorců a vstahů. Princip metody a 

způsob výpočtu je zobrazen na obrázku č. 6. 
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Obr. č. 6 –Trigonometrické určení výšky [10] 

 

ℎ = 𝑠 ∙ 𝑡𝑔 𝜀 =  𝑠 ,  ∙ cos 𝑧 

𝑉𝐵 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝑆 + ℎ − 𝑣𝐶 

kde: 

h  ... převýšení mezi výškou stroje a výškou cíle 

s  ... vodorovná vzdálenost 

ε  ... výškový úhel 

s´ ... šikmá vzdálenost 

z  ... zenitový úhel 

𝑉𝐵 ... výška bodu B 

𝑉𝐴 ... výška bodu A 

𝑉𝑆 ... výška stroje 

𝑣𝐶 ... výška cíle 
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8. GNSS 

Globální družicový navigační systém (angl. Global Navigation Satellite 

Systems) je systém, který pomocí příjmu rádiových signálů vysílaných přez umělé 

družice určuje polohu a navigaci. Tato technologie se zrodila v 60. letech minulého 

století. Je zajištěno globální pokrytí zemského povrchu což umožňuje určování 

polohy kdekoli na Zemi. Nejrozšířenější systém je americký GPS (Global Positioning 

System), ale existují i jiné např. ruský GLONASS, evropské Galileo, čínský Kompas a 

další. [11] [12] [13] 

Struktura sysému  

 Kosmický segment – složený se soustavy družic rovnoměrně 

rozmístěných po efemeridách, vysílající navigační signály. 

 Řídicí segment – aktualizuje údaje navigační zprávy. Tvoří ho 5 

pozemních monitorovacích stanic a 3 stanice pro komunikaci 

s družicemi. 

 Uživatelský segment – složen s přijímačů GPS signálů, uživatelů a 

metod a nástrojů pro vyhodnocování dat.  

Signály – jako kombinace nosné vlny, dálkoměrného kódu a navigační 

zprávy 

 C/A kód – základní signál pro standartní polohovou službu 

 P – kód – pro vyšší přesnost 

 Y – kód – je to šifrovaný P-kód; služí pouze autorizovaným uživatelům 

Frekvence  

 L1 – modulována P - kódem a C/A kódem 

 L2 – pouze P – kód (resp. Y – kód) 
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Princip měření  

 Kódové – přijímač vyhodnotí na základě přijatého signálu dobu přeletu 

vlny od družice, tu vynásobí rychlostí šířeni vln a vypočte 

pseudovzdálenost. Tu je potřeba opravit o chybu z hodin přijímače.  

 Fázové – princip spočívá ve výpočtu celých nosných vln nacházejících 

se mezi přijímačem a družicí, a koncové zbytkové vlny. Tato měření se 

vyznačují vyšší přesnosti.  

 Doppelrovské – pro měření rychlosti pohybujícího se přijímače 

Metody měření  

 Statická metoda – pomocí dvou přijímačů; jeden umístěn na bodě o 

známých souřadnicích, druhý na bodě kde se souřadnice budou 

určovat; časově náročné měření 

 Pseudostatická – princip jako u statické, bere se pod úvahu pouze 

nejvhodnější úseky měření určené k zjištění polohy 

 Rychlá statická – kombinace kódového a fázového měření, měření 

podobné pseudostatické metodě 

 Kinematické – dva přijímače musí přijímat signály ze stejných 4 družic 

 RTK – kinematická metoda v reálném čase, při měření probíhá 

komunikace mezi pohyblivým a referenčním přijímačem  

8.1. Diferenciální GNSS 

Diferenciální GNSS je prostředek, díky kterému můžeme zpřesnit výsledky. 

Používá se k tomu data stažená z sítě CZEPOS a postupy zvané postprocessing. 

CZEPOS je síť permanentních stanic GNSS České Republiky. V dnešních 

dnech patří mezi nedílné součástí geodetických základů při určování polohy bodů. 

Zprovozněna zůstala v roce 2005 a je určená k zpřesňování vyhodnocování polohy 
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technologií GNSS. 27 rovnoměrně rozmístěných permanentních stanic na území 

republiky definují síť CZEPOS.  

Jedná se o příjemce GPS signálu o známých souřadnicích, kterým se říká 

referenční stanice. Ty porovnávají vypočtenou polohu z přijatých GNSS signálů se 

skutečným stavem. Každá ze stanic měří 24 hodin denně a poskytuje měřená data 

uživatelům za účelem korekce a zpřesnění výsledků. Měřená data se posléze opraví, 

čemuž říkáme postprocessing.  

Opatrovníkem této sítě je Zeměměřický úřad. 

 

Obr. č. 7 – CZEPOS [14] 
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9.  PŘÍSTROJE A POMŮCKY 

9.1. GROMA 

Program GROMA je běžně používaný software pro geodetické výpočty, 

funkční v prostředí MS Windows. Pomocí něho jsme schopni zpracovat veškeré 

geodetické údaje, počínaje surovými daty staženými z totálních stanic nebo 

nivelačních přístrojů, prezentováním souřadnic či zápisníků konče. Je schopen 

zpracovat veškeré základní geodetické úlohy, které umí doplnit o jednoduchou 

kresbu. Po nahráni dat do prostředí programu je možno upravit chybné údaje 

ve virtuálních zápisnících, při vlastních výpočtech vznikají automaticky textové 

protokoly s výsledky.  

Mezi typy úloh které GROMA zpracovává patří: polární metoda, ortogonální 

metoda, volné stanovisko, protínání ze směrů či délek, všechny typy polygonových 

pořadů, transformace souřadnic, kontrolní oměrné, konstrukční oměrné, výpočet 

výměr a další. [15] 

9.2. AutoCAD 

Aplikace AutoCAD se řadí mezi špičky svého oboru. Je celosvětově 

používaným softwarem pro návrhy a konstrukce ve 2D i 3D zobrazení. Disponuje 

širokou škálou nástrojů pro kreslení, modifikování a další zpracování dat. Pomocí 3D 

modelování jsme schopni vytvořit libovolné tělesa nebo plochy, různě s nimi zácházet 

či je upravovat, přiřazovat jím textury, nebo na příklad vytvořit video s prezentací 

daného objektu.  

 AutoCAD MAP 3D – umožňuje přístup k GIS a mapovým datům 

v rámci podpory plánování, návrhu a správy dat. [16] 
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9.3. Leica TCR 1202 

 

Obr. č. 8 – Totální stanice Leica TCR 1202 

Totální stanice řady Systém 1200 jsou profesionální, moderní, výkonné a 

běžně používané přístroje v geodézii. Je to spojení elektronického teodolitu a 

elektrooptického světelného dálkoměru. Mezi charakteristické prvky patří nekonečné 

ustanovky, laserová olovnice, kvalitní optika, malý rozptyl měřícího laserového 

paprsku a velký barevný dotykový displej, který umožňuje jednoduchou a přehlednou 

obsluhu. [17] 

Parametry přístroje jsou zobrazeny v tabulce č. 2. 
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Měření úhlů 

přesnost Hz, V 2´´ 

 rozlišení na displeji 1´´ 

kompenzátor rozsah 4´ 

 přesnost 0,5´ 

 metoda centralizovaný dvouosý 

Měření délek na hranol 

dosah hranol GPR1/GRZ4/GMP101 3000/1500/1200 

přesnost/čas standartní měření 1mm+1,5ppm / typ 2,4s 

 rychlé měření 3mm+1,5ppm / typ 0,8s 

 tracking 3mm+1,5ppm / typ 0,15 s 

Měření délek bez hranolu 

dosah PinPoint R1000 1000 m 

 nejkratší záměra 1,5 m 

 dlouhý dosah na hranol 1000 – 7500 m 

přesnost/čas do 500 m 2mm+2ppm / typ 3-6s 

 nad 500 m 3mm+2ppm / typ 3-6s 

 dlouhý dosah 5mm+2ppm / typ 2,5s 

laserová stopa ve 20 m/100m 
7mm x 14mm / 12mm x 
40mm 

Tab. č. 2 – Základní parametry totální stanice Leica TCR 1202  
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9.4. GNSS aparatura Leica 1200 

 

Obr. č. 9 – GNSS aparatura Leica 1200 

Tento přístroj pro měření technologií GNSS se vyznačuje maximální 

produktivitou a reliabilitou. Třetí generace měřících zařízení je schopna zpacovávat 

signály z  systémů jako GPS, Galileo, GAGAN, EGNOS, Compass a další. 

Čas potřebný k příjmu družic od zapnutí přístroje je 50 s. Obnovení příjmu po 

opuštění překážky je do 1s. Vysoká citlivost: získává víc než 99% možných observací 

z družic nad 10° nad obzorem. Nízký šum. Mírnější vícecestný signál. Odolný vůči 

rušení. Inicializace za 8 s. Interval obnovy pozice až 20 hz. Latence  

< 0,03 s. Délka základny 30 km a více za příznivého počasí. [17] 

Parametry pro přesnost jsou zobrazeny v tabulce č. 3. 
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Přesnosti 

horizontální 10mm + 1ppm pohyb. 

vertikální 20mm + 1ppm pohyb. 

horizontální 5mm + 0,5ppm stat. 

vertikální 10mm + 0,5ppm stat. 

Dlouhé základny a observace 

horizontální 3mm + 0,5ppm pohyb. 

vertikální 6mm + 0,5ppm pohyb. 

Tab. č. 3 – Přesnosti GNSS aparatury Leica 1200 

9.5. Další pomůcky 

Mezi další příslušenství používané při měření patří: 

 Stativ 

 Trasírka 

 Odrazný hranol 

 Dvoumetr 

 Kladivo 

 Kolíky, hřeby 
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10.  REKOGNOSKACE TERÉNU 

Před začátkem vlastního měření byla provedena rekognoskace terénu. Tím 

se rozumí zjištění skutečného stavu ve vybrané lokalitě. Asi týden před začátkem 

prací byla provedena obchůzka zvoleného objektu.  

Při obchůzce se předběžně stanovilo rozložení bodů měřické sítě. Ty se volily 

s ohledem na zájmovou lokalitu, to znamená aby byly vhodně rozmístěny a usnadnili 

tak vlastní měření. Body měřické sítě tvoří polygonový pořad, uprostřed kterého se 

nachází měřený objekt a jsou rozmístěny tak, aby ze všech perspektiv bylo vidět 

zájmovou lokalitu. Tím docílíme viditelnost na největší počet bodů potřebných pro 

vytvoření 3D modelu.  

Součástí této etapy bylo rovněž vyhotovení měřických náčrtů, které zaplnily 

několik listů papírů. Nalezneme je v příloze číslo 7. 

Ve většině případů rekognoskáce obnáší i obnovení bodového pole na území 

vyznačeném pro měření. V tomto případě tato činnost nebyla nutná, jelikož k práci 

nebyly použity žádné stavající body geometrických základů. Měřická síť byla celá 

vytvořena z nových bodů. 
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11.  MĚŘICKÁ SÍŤ 

Dne 14.11.2014 byla na území Karoliny kolem objektu Trojhalí vytvořena 

měřická síť s ohledem na okolní terén a na možnost zaměření objektu z daných 

bodů. Zájmový objekt se nachází uprostřed sítě. Ta je složena z 6 bodů tvořící 

uzavřený polygonový pořad a z jednoho bodu zaměřeného rajónem. Umístění bodů 

bylo určeno v blízkosti stavby s možností pokrytí jak nevětsí měřené plochy, 2 z bodů 

byly stabilizovány ve větší vzdálenosti na vyvýšeninách pro možnost zaměření 

střechy a objektů nacházejících se ve výši. Body jsou označeny čísly od 4001 po 

4006, rajón nese označení 4100. 

Body měřické sítě byly stabilizovány kolíky, nastřelovacími hřeby, nebo bylo 

použito stávajících předmětů jako hrana poklopu kanálu a podobně. 

 

Obr. č. 10 – Měřická síť 
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12. ZAMĚŘENÍ 

12.1. Polygonový pořad 

První měřické práce tohoto projektu patří polygonovému pořadu. Zaměřeni, 

ať se jedná o polygon nebo podrobné body, které budou popsány níže, proběhlo 

14. 11. 2014 a v den následující. V první den prací se zaměřilo část polygonového 

pořadu a část podrobných bodů, den druhý se doměřila zbývající pasáž. Při jednání 

nám sloužila totální stanice Leica TCR 1202 (kapitola 9.3.). Připojení bodů do 

referenčního systému pomocí technologie GNSS nastalo o nějaký čas později 

(kapitola 12.3.).  

Vrcholové úhly polygonového pořadu byly zaměřeny v jedné skupině. 

Stanovištěm číslo jedna byl bod 4001. Zde zůstaly změřeny úhly a vzdálenosti v první 

a druhé poloze záměrou na bod číslo 4002. Následující stanoviště bylo bod 4002, kde 

se měřily úhly a vzdálenosti záměrami vzad a vpřed na body 4001 a 4003. Stejný 

postup byl opakován na následujících bodech, vyjímka stanovi bod číslo 4004. Tady 

se měřil i rajón, to znamená, byla zaregistrována záměra vzad, vpřed a stranou na 

rajón s číslem 4100. Zpětně z rajónu se měřila pouze délka a úhel na bod č. 4004. Na 

konci polygonového pořadu bylo stanoviště umístěno na bod 4006 a byly vzaty 

záměry na body 4005 a 4001.  

Při pracích na pořadu po zaregistrování orientací vzad a vpřed probíhalo 

zaměření podrobných bodů (kapitola 12.2). 

Z důvodu zvyšování přesnosti při měření a z důvodů správnosti práce bylo 

měřeno na odrazné hranoly umístěné pevně na stativech (trojpodstavcová souprava).  

Výšky stroje a hranolů umístěných nad body byly zaměřovány dvoumetrem 

s přesností na milimetry.  

Výpočet pořadu v programu GROMA je popsán v kapitole 13.2. 
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12.2. Podrobné body 

V průběhu zaměřování polygonového pořadu bylo součásti prací rovněž 

zaměření podrobných bodů. To jest po registrací záměr polygonového pořadu, 

zůstaly z každého stanoviště vzaty podrobné body. Tyto body byly měřeny na 

specifických místech s ohledem na pozdější tvorbu digitálního 3D modelu. Byly to na 

příklad rohy oken či dveří, schody, betonové sokly, rohy budov a fasád, a veškeré 

lomové či charakteristické body potřebné pro následující zpracování.  

Podstatná většina bodů zaměřených tímto způsobem byla měřena 

bezhranolově. V praxi je třeba v přístroji nastavit tento typ měření, poté se cílí přímo 

na jednotlivé body bez použití hranolu. Výška cíle je uvedena jako nula. Princip 

výpočtu je obdobný jako u hranolového měření, s rozdílem pouze na výšku cíle. 

Bezhranolové měření, navzdory výsledné horší přesnosti, se používa všude tam, kde 

není možné používat odrazného hranolu. Je užíváno pro práce v nepřistupných 

místech a pro urychení celého procesu.  

Našly se ale i takové body, které byly zaměřeny druhou s popisovaných 

metod. Kvůli neschopnosti zacílit na požadované místo, většinou pro překážku v ose 

záměry mezi přístojem a daným místem cílení, bylo použito měření s hranolem. Za 

použitím figuranta s trasírkou bylo zaregistrováno několik bodů nacházejících se 

převážně u země (schodiště, zdivo, přiléhlé objekty). Při práci je nutno na totální 

stanici přepnout na odrazný hranol, nesmíme konečně zapomenout na uvedení výšky 

odrazného hranolu, která se může průběžně podle potřeby měnit. 

Né však všechna místa byla možná zaměřit. Pro nedostupnost a z důvodů 

urychlení činnosti se některá místa neregistrovala s vědomím, že posléze bude 

možno požadovaný bod sestrojit v softwarovém vybavení. 

Současně při měření byl prováděn zápis čísel bodů na příslušná místa do 

náčrtů.  
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Zpracování dat je popsáno v kapitole 13.2. Body získané tímto způsobem 

složí pro vytvoření vektorové kresby, což je výsledkem této bakalářské práce.  

12.3. Body měřické sítě 

O dva týdny později dne 27.11.2014 se pomocí technologie GNSS 

aparaturou Leica 1200 změřily body měřické sítě. Důvod tohoto měření je možnost 

připojení měřické sítě a tím i celého měřeného objektu do souřadnicového systému 

JTSK a výškového systému Bpv.  

Není nutnost měřit všechny body polygonového pořadu. V tomto projektu byly 

naměřené body čislo 4001, 4002, 4003 a 4100.  

Postup je následující. Postaví se stativ nad bod, na trojnožku s trnem se 

připevní GNSS anténa. Po zapnutí přístrojů a navázání kotntaktů mezi anténou a 

přenosným zařízením pomocí bluetooth začína vlastní měření. V softwarovým 

vybavení kontroleru je nutno zadávat číslo stanoviště a výšku antény umístěné nad 

bodem. Při měření nebylo použité speciální měřidlo uzpůsobené k určení výšky 

antény. Délka se měřila dvoumetrem. 

Použitá metoda se nazývá rychlá statická. Délka tohoto typu práce se odvíjí 

od počtu viditelných družic, zpravidla ale netrvá dlouho. Čas měření na jednotlivých 

bodech byl různý, pohyboval se v intervalu od 10 do 15 minut. V průběhu je potřeba 

hlídat hodnotu DOP, aby nepřesáhla stanovenou hranici, v důsledku čeho by se data 

stala nepoužitelná. DOP chápeme jako parametr, který nám popisuje vliv konstelace 

družic na vyhodnocení pozice. Hodnoty DOP by se měly pohybovat ideálně v rozmezí 

do hodnoty 4, avšak interval od 4 do 7 je rovněž přijatelný. [13] Pokud se hladina 

DOPu vyhoupne na ještě vyšší hodnoty, měření shledáváme nekvalitním, výsledek 

není vhodno používat a měření jsme nutní zopakovat.  
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13. ZPRACOVÁNÍ 

Body zůstaly zaměřeny, v následující části se přesouváme ke kancelářským 

pracím. Zde je potřeba naměřená surová data opravit o případné chyby a zpracovat 

do potřebné podoby pro závěrečnou tvorbu 3D modelu. Ze začátku kapitoly bude 

popsáno zpracování dat pořízených technologií GNSS. Ke konci kapitoly je ukázána 

práce v softwaru GROMA, kde zůstal vypočtený polygonový pořad, na podrobné 

body byla použitá prostorová polární metoda. Ve výsledku dostáváme data vhodná 

pro import do programu AutoCAD Map 3D, ve kterém probíhala vektorová kresba 

objektu Trojhalí. 

13.1. GNSS 

Zpracování dat pořizených technologií GNSS proběhlo v programu Leica 

Geooffice dne 27.11.2014. 

Postprocessing 

První činnost je již pár krát zmiňovaný postprocessing. Provést korekce 

můžene několika způsoby. Buď je přijímač GNSS v reálném čase připojen k síti a 

opravy probíhají zároveň z měřením, nebo je nutno měřená data opravit po měření. 

V tomto případě byl proveden druhý z uvedených postupů.  Existují i jiné postupy. 

Jako první je třeba v softwarovým prostředí založit nový projekt a 

naimportovat surová data. Z důvodu nepoužití speciálního měřidla, určeného 

k stanovení výšky antény nad zemí, bylo třeba změnit typ měření vzdálenosti. 

V záložce antena type zadáme příslušný typ určení délky.  

V této fázi je nutno natáhnout data která poskytuje CZEPOS. Referenční 

stanice sítě CZEPOS se nachází na střeše budovy A Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Přijímač měří nepřetržitě a porovnává výsledky se 

známými souřadnicemi této stanice, a tak určuje rozdíl mezi měřenou a skutečnou 
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hodnotou. Jelikož je vzniklá chyba ve stejném čase na přibližně jednotném místě 

stejná, můžeme stažená data použít pro naše měření. Data měřená referenční stanicí 

ve stejném dni a stejném čase byla stažena do počítače. Nadefinovalo se příslušnost 

dat jak referenční stanici tak vlastnímu měření. Tlačítko process zahájí potřebnou 

akci.  

Obrázek č. 11 zobrazuje vektory od referenční stanice po měřickou síť včetně 

vzniklých elips chyb. Příkazem compute network opravíme body o potřebné hodnoty 

a provedeme vyrovnání sítě.  

 

Obr. č. 11 – Vektory mezi referenční stanicí a přijímačem 

Protokoly o vektorech nalezneme v příloze č. 1. 

Hodnota DOP při měřění nepřesáhla hodnotu 3, jak vidíme na příkladu bodu 

4002. Po celou dobu měření se pohybovala pod hodnotou 2, výjimku stanoví čas 

10:56 až 10:57, kdy se hodnota GDOPu vyšplhala nejvýš na číslo 2,196. Viz obrázek 

č. 12.  
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Obr. č. 12 - GDOP 

Transformace souřadnic 

Další z realizovaných postupů při zpracování dat pořízených technologií 

GNSS je transformace souřadnic. Jedná se o převedení souřadnic z Evropského 

terestrického referenčního systému (ETRS) do systému Jednotné trigonometrické 

sítě katastrální (SJTSK).  

 V této fázi získáváme opravená data v referenčním systému ETRS89. 

Transformaci provedeme pomocí vytvoření lokálního transformačního klíče, který 

obsahuje parametry pro transformaci jako změnu v posunutí souřadnic X, Y a Z, 

změnu v natočení jednotlivých souřadnicových os X, Y, a Z a také změnu měřítka. 

Vytvoří se lokální transformační klíč pro zájmovou oblast pomocí identických bodů 

situoványch poblíž, který se posléze použije pro body potřebné pro transformaci.   

Dalším krokem je tedy volba IB nacházejících se v okolí měřeného objektu. 

Je nutno použít minimálně 4 body určené pro transformaci, body by měly obepínat 

vyhodnocovaný objekt ze všech stran.  

Geodetické údaje identických bodů nalezneme v příloze č. 2. 
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Pro další zpracování byly použity body číslo: 

 000936062150 

 000936062160 

 000936112160 

 000936112170 

Výseč mapy z Geoportálu ukazující místo měření a identické body použité 

pro transformaci představuje obrázek č. 13. 

 

Obr. č. 13 – Identické body 

Zůstala založena nová zakázka. Nadefinovaly se identické body společně 

s jejich souřadnicemi v obou souřadnicových systémech. V jedné zakázce dostáváme 

body se souřadnicemi v SJTSK, v druhé zase v systému ETRS. Z důvodu uvedení 

souřadnic v ETRS je třeba také nedefinovat souřadnicový klíč mezi systémy ETRS a 

WGS, který program vyžaduje. V dalším kroce zůstala provedena 3D transformace, 

která nám ukáže odchylky mezi oběma souřadnicovými systémy. Protokol získaný 

transformací zůstal uložen a obdržený výsledný transformační klíč použijeme pro 

naše měření. Ve výsledku získáváme souřadnice bodů v systému JTSK. 

Výsledky jsou zobrazeny v tabulce číslo 5. 
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č. bodu zeměpisná šířka zeměpisná délka H el. (m) 

4001 49° 49' 41,50363" N 18° 17' 09,90315" E 255,68 

4002 49° 49' 39,61472" N 18° 17' 11,14559" E 256,34 

4003 49° 49' 39,52837" N 18° 17' 15,68756" E 260,48 

4100 49° 49' 43,68372" N 18° 17' 17,05571" E 262,07 

Tab. č. 4 – Souřadnice ve WGS 84 

č. bodu souř. Y (m) souř. X(m) H Bpv (m) 

4001 470421,73 1102400,00 213,11 

4002 470401,97 1102460,27 213,77 

4003 470311,75 1102470,69 217,91 

4100 470273,54 1102345,10 219,50 

Tab. č. 5 – Souřadnice v SJTSK 

Transformační protokol nalezneme v příloze č. 3. 

13.2. Polygonový pořad; polární metoda 

Jak sám název naznačuje, tato kapitola se bude zabývat výpočtem 

polygonového pořadu a polární metody. Zpracování proběhlo v prostředí programu 

GROMA dne 19.12.2014.  

Byl založen nový soubor typu seznam měření – polární data. Importovala se 

měřená data do virtuálního prostředí. Pro přehlednost se zkopírovaly potřebné údaje 

do nového souboru vyhrazeného polygonu. První krok při výpočtu polygonového 

pořadu je zpracování zápisníků. V záložce měření najdeme požadovanou funkci, 

která opraví zápisníky tím, že zprůměruje měření v první a druhé poloze. Jako výstup 

jsme obdrželi zápisník, ve kterém jsou zobrazeny pouze stanoviska a opravené 

orientace. 

Dále zůstal založený další soubor typu seznam souřadnic, do kterého se 

přenesly souřadnice bodů 4001, 4002 a 4003.  

V záložce výpočty se skrýva požadovaný typ úlohy polygonový pořad. 

Příkazem načíst pořad ze zápisníku nadefinujeme body pořadu a potvrdíme tlačítkem 
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OK. Pod záložkou výsledky se skrývají vypočtené souřadnice všech bodů pořadu. 

Data včetně protokolu zůstala uložena.  

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v tabulce č. 6. 

č. bodu souř. Y (m) souř. X(m) H Bpv (m) 

4001 470421,73 1102400,00 213,11 

4002 470401,97 1102460,28 213,77 

4003 470311,75 1102470,63 217,96 

4004 470296,95 1102367,40 213,12 

4005 470352,01 1102363,15 213,50 

4006 470396,27 1102363,14 213,52 

Tab. č. 6 – Souřadnice a výšky bodů 

Protokol o výpočtu polygonového pořadu je přílohou č. 4. 

Po výpočtu souřadnic stanovisek potřebných pro další zpracování se 

pozornost přesunula na výpočet souřadnic podrobných bodů. Je to poslední krok 

před konečnou tvorbou 3D modelu.  

Opět v programovém prostředí otevíráme dva soubory, jeden je seznam 

souřadnic stanovisek, druhý reprezentuje zápisník měření podrobných bodů polární 

metodou. Po zpracování zápisníku podrobných bodů volíme v nabídce výpočty 

polární metodu dávkou. Jako vstup definujeme zápisník měření podrobných bodů, 

jako výstup byl určen seznam souřadnic. Provedl se výpočet a potvrzení stanovisek i 

orientací. V seznamu souřadnic se zobrazily souřadnice všech měřených podrobných 

bodů.  

Protokol o výpočtu polární metody je v příloze č. 5. 
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14.  TVORBA 3D MODELU 

Dostáváme se do závěrečné fáze zpracování a tedy do vyhotovení 

vektorového 3D modelu objektu Trojhalí. V předešlých kapitolách je popsáno 

získávání a zpracování dat do konečné podoby, tedy abychom obdrželi souřadnice 

bodů vhodných pro výsledný model. Ten byl vyhotoven v programu AutoCAD 

Map 3D. 

Je třeba naimportovat data. V programu GROMA se zobrazily souřadnice 

graficky. Tady je možnost poprvé si představit, jak bude výsledek přibližně vypadat. 

Dále se data uložila jako soubor „ .dxf “, který je možno otevřít v softwaru AutoCAD 

Map 3D. Obrázek č. 14 představuje první pohled v prostředí AutoCAD po 

naimportování bodů. 

 

Obr. č. 14 – Naimportované body 

 

První věc, kterou bylo potřeba vykonat je úprava pracovního prostředí. Aby 

bylo modelování přehlednější a práce efektivnější, vykonaly se následující čínnosti. 
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Text bodů byl výrazně zmenšen, aby se, i po přibližení jednotlivých míst, bylo možno 

bezproblemově orientovat v jednotlivých číslech bodů. Také označení bodů doznalo 

změny. Původního znak představující tečku byl zaměněn na křížek, opět kvůli 

jednoduššího nalezení potřebného místa.  

V uživatelském pracovním prostředí se přibližuje a oddaluje pomocí kolečka 

myši. Po jeho zmáčknutí se pohybujene nahoru, dolů a do stran. 

Je důležité zmínit pohledy, tedy jak je celou dobu zobrazen vyhodnocovaný 

objekt. V pravém horním rohu uživatelského prostředí je ikona krychle rozdělené na 

několik části. Krychle symbolizuje vyhodnocovaný objekt a jeho polohu. Natáčí se 

zároveň s ním. Její boky, rohy a spojnice mezi rohami reprezentují pohledy, to 

znamená, že pokud klikneme třeba na horní stranu krychle, nastaví se pohled shora. 

Většinou těch několik pohledů na krychli nestačí, natáčet pohledy se dá pomocí 

klávesy Shift a kolečka na myši. Po zmáčknutí kláves se automaticky určí bod, 

vzhledem kterému se objekt natáčí. 

Celý výkres byl rozdělen na tři části, čemuž odpovídájí údaje správce 

vlastnosti hladin. V záložce vlastnosti hladiny zůstaly vytvořeny tři nové hladiny. 

Jednotlivě reprezentují spodní část budovy, boční stěny s okny a dveřmi a střechu. 

Každé z nich byla přiřazena jiná barva, v pořadí zelená, modrá, červená. 

Také úchyty hrají důležitou roli. Volit je možno z široké škály jako např. 

koncový, polovina, kolmo, nejblíže aj. Při modelování se z části spojovaly pouze 

body, takže stačilo mít zapnutý úchyt pouze jako bod. Při dodělávání míst které 

nezůstaly zaměřeny bylo potřeba kombinovat. Typy úchytu se měnily v závislosti na 

potřebný úkon. 

Další důležitou roli při zpracování hrají modifikace objektů. Opět je zde široký 

výber. Jako první, pravděpodobně nejpoužívanější modifikační nástroj, je kopírování. 

Po označení příslušných zájmových objektů a po volbě vstažného bodu, je možné 

označené objekty nakopírovat na jiná místa. Takovým způsobem byly udělány části 
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obrubníku, schodů, oken a podobně. Další přidatná pomůcka je zrcadlit. Je třeba určit 

objekty pro zrcadlení, poté nadefinovat vstažnou přímku, ve výsledku nám vznikné 

objekt, který je osovo souměřný s počátečním. Nalezneme tady také nástroje pro 

protahování nebo naopak zkracování, pro posun, otočení, přerušení a mnoho dalších. 

Ve většině bylo kresleno pouze pomocí úsečky. Model se skládá se spojnic 

charakteristických bodů, které převážně reprezentují přímé línie. Výjimku stanoví část 

střechy a okna tvarovaná do oblouků. Před samotným nakreslením oblouku bylo 

nutno pomocí tří bodů nadefinovat nový uživatelský souřadnicový systém tak, aby osy 

X a Y, tvořící jednu z rovin systému, byly proloženy rovinou, ve které se nachází 

potřebný oblouk. Není důležité do které strany půjde kolmá osa Z, takže se volí 

libovolně. 

Nastal také případ, kdy bylo nutno změřit určitou vzdálenost. Měření se 

nachází v záložce pomůcky pod pojmem odměřit. Určuje se vzdálenost, poloměr, 

úhel a jiné. 

Vyhotovený 3D model je zobrazen na obrázku č. 15. 

Další prezentace výsledku je v příloze č. 6. 
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Obr. č. 15 – 3D model 
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15. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce je Vyhotovení 3D modelu objektu Trojhalí 

v Ostravě. Předmětem zájmu rozumíme Dvojhalí, jednu ze dvou samostatných budov 

tvořících celek – Trojhalí.  

V předložené práci nalezneme stručnou historii měřené oblasti jak rovněž 

teorii, která pomáhá porozumět řešené problematice. Je zde ukázáno praktické 

zaměření objektu, zpracování měřených dat a finální tvorba 3D modelu. Dočteme se 

také o specifikaci používaných pomůcek a přístrojů. 

Výsledek je 3D model Dvojhalí, který může posloužit při dokumentaci objektu, 

tvorbě územních plánů, virtuální prohlídce objektu, jako podklad pro rekonstrukci 

nebo rozhodování správních řízení  a další. 

Na CD je umístěný výsledný 3D model ve formátu „.dwg“. 
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