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ANOTACE 

Předmětem této bakalářské práce je výpočet kubatury částečně nasypaného 

zemního tělesa. Jedná se o spodní stavbu založenou pro vybudování jedné z části 

silnice stavby I/56 Ostrava – prodlužená Místecká I. a II. stavba. 

V první části této práce je popisován postup při vytváření hlavní vytyčovací 

sítě stavby, následuje popis zeměměřických činností pro určení kubatury. Část 

předložené práce se zabývá i použitou technologií měření. 

Závěrečná část je věnována zpracování měřených hodnot a popisu 

použitého programu Altas DMT v.4.   
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ANNOTATION 

 This bachelor thesis deals with a calculation of cubage of a partly buried 

body, a bottom framework established for construction of one part of the main 

road, construction I/56 Ostrava – prolonged Místecka I. and II. construction. 

The first part of the thesis describes the process of laying the main trace of 

the construction, followed by description of geodesic activities needed for cubage 

calculation. Measuring technologies are also concerned.  

The final part of the thesis deals with data processing and description of Atlas 

DMT v. 4, the  programme used in process.  
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1. Úvod 

1.1 Seznámení s problematikou bakalářské práce 
Tato bakalářská práce zahrnuje jednu z mnoha měřických činností, která je 

součástí výstavby silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká I. a II. stavba 

v Moravskoslezském kraji. V rámci bakalářské práce je mým úkolem zaměřit 

násyp spodní stavby v první etapě (tzn. zaměření navezeného materiálu) a 

vypočítat kubaturu navezené zeminy. Nultou etapu (data zaměřeného původního 

terénu) jsem převzala od hlavního geodeta stavby. Objednatelem této stavby je 

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Hlavním geodetem stavby je Ing. Jiří Sláma se 

sídlem firmy v Brně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Charakteristika lokality 

2.1 Popis zaměřované oblasti 
„Přeložka silnice I/56 – prodloužená Místecká ulice v Ostravě, je jednou ze 

staveb, které zajistí průtah silnice I/56 od Frýdku-Místku Ostravou. Severojižní 

čtyřpruhový průtah bude v konečné podobě navazovat na jihu na Místeckou ulici a 

za mimoúrovňovou křižovatkou na dálniční stavbě D 4708 opět na silnici I/56 ve 

směru na Hlučín a Opavu.” (cit.1) Silnice I/56 – prodloužená Místecká se skládá ze 

dvou staveb. Součástí I. stavby, která má definovanou kilometráž 1,210 – 2,520 

jsou dva velké násypy, které tvoří spodní stavbu komunikace s označením SO 

101A a SO 101B. Spodní stavba SO 101A se nachází v km 1,210 – 1,520. 

Předmětem mé bakalářské práce je spodní stavba SO 101B (zaměřovaný násyp), 

definovaná v km 2,040 – 2,520. Délka hlavní trasy I. stavby je 1310 m. Z velké 

části je hlavní trasa vedena na mostech. Silnice přechází po estakádě přes areál 

Ostramo, kde dále pokračuje přes kolejiště ČD u hlavního nádraží. Zde navazuje 

na až 16 m vysoký násyp, který je předmětem mé bakalářské práce. Toto 

částečně nasypané těleso spodní stavby SO 101B je tvořeno haldovinou z dolů 

Paskov. Navážka haldoviny se provádí v půlmetrových vrstvách, které jsou 

následovně zhutněny. Na každé této vrstvě se provádí zhutňovací zkouška, která 

přísluší problematice geotechniky. Ve finální podobě bude na spodní stavbě SO 

101B vystavěna vozovka se čtyřmi jízdními pruhy o šířce 3,5 m. Celková šířka 

vozovky, kterou tvoří vnější a vnitřní vodící proužky, zpevněné a nezpevněné 

krajnice, jízdní pruhy a střední dělící pás, bude 24,5 m. Území zaměřované spodní 

stavby SO 101B je vyznačeno na obrázku č.1. [1] 

 

 

 

 



 

Obr. 1 Měřená lokalita – Ostrava, Přívoz 

3. Vytyčovací síť stavby 

3.1 Geodetický referenční rámec vytyčovací sítě stavby 

3.1.1 Polohové řešení 
Na začátku byl vybudován Geodetický referenční rámec vytyčovací sítě 

stavby silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká v polohovém řešení             

(viz příloha č. 1). Měření proběhlo v březnu 2008. Tato síť slouží k vybudování 

hlavní vytyčovací sítě stavby a v případě zničení jakéhokoliv bodu hlavní 

vytyčovací sítě při výstavbě silnice k jeho snadné obnově. Dalším cílem bylo 

zajištění návaznosti sítě na systém S-JTSK. Technické podklady pro vybudování 

vytyčovací sítě byly převzaty v podobě geodetických údajů o základním a 

výškovém bodovém poli z ČÚZK.  

 

 

 



Další použité technické podklady: 

a) Technická zpráva o vybudování sítě opěrných výškových bodů stavby 

silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká I. a II. stavba, která byla 

vypracována hlavními geodety stavby v květnu 2008. 

b) Lokální vytyčovací síť silničního mostu na ulici Českobratrské z roku 

2006. 

c) Vytyčovací síť stavby D47 s aktualizací v roce 2005. 

d) Bodové pole pro tvorbu účelové mapy jako podkladu pro projekt stavby, 

kterou vybudovala firma GEOSTA v roce 2004. 

Body byly zaměřovány rychlou statickou metodou GPS, a to dvakrát 

minimálně s tříhodinovým odstupem. „K měření byla použita dvoufrekvenční 

družicová aparatura Trimble 5700 s anténou Trimble Zephyre Geodetic (referenční 

stanice) a družicová aparatura Trimble 5700 s anténou Zephyre (měření na 

jednotlivých určovaných bodech). K výpočtu byl použit software Trimble 

Geomatics Office verze 1.63.“(cit.2) Pro převod do geodetického systému S-JTSK 

z prostorového systému WGS – 84 byl použit lokální transformační klíč            

sedmiprvkové prostorové podobnostní transformace (viz příloha č. 2). Po 

vyhodnocení naměřených dat a posouzení přesnosti lze říci, že vnější polohová 

přesnost sítě (jako celku), charakterizovaná směrodatnou odchylkou v poloze, 

nebude větší než 0.017 m. Dále pak vnější výšková přesnost, která je určena jako 

výšková směrodatná odchylka, nebude horší než 0.013 m. Souřadnicová 

směrodatná odchylka pro vnitřní polohovou přesnost nepřesáhne hodnotu 0.004 m 

a pro vnitřní výškovou přesnost hodnotu 0.012 m.  

3.1.2 Výškové řešení 
Pro úplnost hlavní vytyčovací sítě byl vybudován také Geodetický referenční 

rámec vytyčovací sítě stavby silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká ve 

výškovém řešení (viz příloha č. 3). Měření probíhalo v březnu a dubnu 2008 

technologií přesné nivelace. Body definují místní realizaci systému Bpv a byly 

připojeny na nivelační body základního výškového bodového pole. Nově určované 



body byly stabilizovány čepovými značkami na stavebních objektech a hřebovými 

značkami umístěnými v betonových římsách mostů a to tak, aby zajišťovaly co 

největší stabilitu. Stejně jako síť opěrných polohových bodů jsou body umístěny 

tak, aby nedošlo k jejich zničení vlivem stavby a aby umožnily co nejsnadnější 

obnovu výšek bodů hlavní vytyčovací sítě v případě jejich zničení. Podklady pro 

realizaci této sítě byly převzaty z ČÚZK pro účel získání informací o základním 

výškovém bodovém poli. Informace o podrobném výškovém poli poskytl 

katastrální úřad v Ostravě.  

Další technické podklady: 

a) Nivelační pořad Ge9 Hlučín – Ostrava 

b) Nivelační pořad Ge10 Poruba – Ostrava 

c) Nivelační pořad Ge045 Nová Ves – Přívoz 

d) Lokální vytyčovací síť silničního mostu na ulici Českobratrské a silnice 

D47 

Pro zaměření bodů byla zvolena geometrická nivelace ze středu, která z 

hlediska přesnosti a procesu měření odpovídala technologii přesné nivelace. 

Měření bylo prováděno v nivelačních oddílech měřených tam a zpět, z kterých 

byla následovně vytvořena nivelační síť. K připojení této sítě do ČSNS byly využity 

body nivelačních pořadů Ge9 Hlučín – Ostrava a Ge10 Poruba – Ostrava. „Pro 

měření byl použit elektronický nivelační přístroj Trimble DINI 12T, jedna invarová 

lať, nivelační podložka a stativ. Použitý nivelační přístroj je charakterizován střední 

kilometrovou chybou oboustranné nivelace 0.3 mm při elektronickém odečítání 

čtení latě a 0.7 mm při optickém čtení obrazu latě.” (cit.3)  Vytvořená nivelační síť 

byla vyrovnána metodou nejmenších čtverců za použití univerzitního programu 

VUT FAST v Brně pro řešení obecných úloh vyrovnání DLL_MNČ. Směrodatná 

odchylka připojení nivelační sítě na ČSNS je výsledkem odchylek na připojovacích 

bodech a její hodnota je 0.0010 m. Směrodatná odchylka ve výšce vnější 

přesnosti je 0.0013 m. Vnitřní výšková přesnost má hodnotu 0.0008 m. 



 

Obr. 2 Nivelační přístroj Trimble DINI 12T 

3.2 Hlavní vytyčovací síť 
Na základě vybudování Geodetického referenčního rámce v polohovém i 

výškovém provedení, byla realizována hlavní vytyčovací síť stavby silnice I/56 

Ostrava – prodloužená Místecká I. a II. stavba v období června až srpna 2008. 

Primární vytyčovací síť stavby tvoří 59 mikropilot (betonová pažnice s hřebovou 

značkou) a 59 měřických znaků (hřebová značka, čepová značka, měřický hřeb) 

umístěných většinou na stavebních objektech. Součástí sítě je i osm pilířů s 

nucenou centrací, kde šest z nich se nachází v areálu Ostramo. Zbývající dva 

pilíře s nucenou centrací se nacházejí severně od areálu Ostramo, za železnicí, 

přibližně v místech, kde mnou zaměřované zemní těleso bude navazovat na most. 

Jako technické podklady pro vybudování hlavní sítě byly použity technické zprávy: 

a) o vybudování geodetického referenčního rámce v polohovém řešení [2]  

b) o vybudování geodetického referenčního rámce výškovém řešení [3] 

Pro polohové zaměření nových bodů byla využita trojpodstavcová souprava, 

která byla aplikovaná na předem promyšlené polygonální geodetické síti. Výjimku 

tvořilo již zmiňovaných osm pilířů s nucenou centrací, jež byly zaměřeny 

samostatně dvakrát s odstupem jednoho týdne. Pro měření byl použit přístroj 

Geodimetr 620S s úhlovou přesností 0,5 mgon a délkovou přesností                

2 mm + 2 ppm. Měření probíhalo ve dvou skupinách. Vyrovnání naměřených 



hodnot se vykonalo pro polohovou a výškovou složku samostatně v univerzitním 

programu VUT FAST v Brně ve formě dat MAPA2. 

 

Obr. 3 Geodimetr 620S 

Výšky nových bodů hlavní vytyčovací sítě byly opět určeny geometrickou 

nivelací ze středu, která je z hlediska přesnosti adekvátní technologií přesné 

nivelace. Pro měření byl použit nivelační přístroj TRIMBLE DINI 12T, jedna 

invarová lať, nivelační podložka a stativ. Nivelační pořady zvolené tak, aby se 

nacházely mezi opěrnými výškovými body, byly měřeny tam a zpět. Vyhodnocení 

dat bylo provedeno univerzitním programem VUT FAST v Brně pro řešení 

obecných úloh vyrovnání DLL_MNČ. Vytvořená nivelační síť byla vyrovnána 

metodou nejmenších čtverců.  

 

 

 

 



Přesnosti určení bodů hlavní vytyčovací sítě 

 

Určení polohy 

metoda vnitřní přes. mxy [m] popis metody 

polární měření 0.0010 polohové měření totální stanicí (pilíře) 

polární měření 0.0017 polohové měření totální stanicí ve vytyč. síti 

Tab. č. 1 – přesnost určení polohy bodů hlavní vytyčovací sítě 

Určení výšky  

metoda vnitřní přes. mh [m] popis metody 

digit. nivelace 0.0004 přesná nivelace digit. nivelačním přístrojem 

trig. nivelace 0.0019  výškové měření totální stanicí 

Tab. č.2 – přesnost určení výšky bodů hlavní vytyčovací sítě 

Body mohou být zařazeny do první třídy přesnosti. 

V konečné podobě je hlavní vytyčovací síť tvořena nově určenými body spolu 

s převzatými body (Geodetický referenční rámec v polohovém i výškovém 

provedení), které byly při budování hlavní vytyčovací sítě zpřesněny. Svou 

strukturou, přesností a způsobem jakým byla hlavní vytyčovací síť vytvořena, 

odpovídá geodetickému základu pro vybudování projektované dopravní stavby. 

Všechny body hlavní vytyčovací sítě stavby jsou určeny v souřadnicovém systému 

S – JTSK a výškovém systému Bpv. Jako přílohu č. 5 přikládám část seznamu 

souřadnic bodů, které se nacházejí v okolí zaměřovaného zemního tělesa. 

Přehled vytyčovací sítě uvedeného seznamu souřadnic je uveden v příloze č.4. [4] 

 

 

 



4. Technologie měření 

4.1 Obecná charakteristika metod měření GPS 

Pro geodetické účely se využívá několik základních metod měření GPS. Tyto 

metody se od sebe liší postupem měření, délkou doby observace a přesností 

určení polohy. Měření probíhá se dvěma nebo více aparaturami. Jedna 

z použitých aparatur zůstává během měření na stálém místě (tzv. referenční 

stanice). Přesné geodetické měření vychází z fázových měření. Fázové měření je 

založeno na principu zpracování vlastní vlnové délky. Můžeme říci, že přijímač 

určí počet vlnových délek nosné vlny, které se nacházejí mezi ním a družicí. 

Přijímač přebírá vysílané signály družicemi na dvou nosných frekvencích. 

Frekvence L1 -  je formována dálkoměrnými kódy  –  1. P kód (přesný) 

 2. C/A kód (přibližný) 

Frekvence L2 -  je formována jen P kódem 

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují přesnost určení polohy (např. počet 

viditelných družic, geometrické uspořádání viditelných družic, typ přijímače, 

přesnost určení efemerid, vliv ionosféry, způsob měření atd.). 

Metody měření 

a) Statická metoda – Probíhá po dobu několika hodin až dnů plynulým měřením 

několika aparaturami. Tato metoda je používaná pro speciální práce, kde se 

vyžaduje velmi vysoká přesnost určení polohy. Před použitím statické 

metody se doporučuje provést rekognoskaci bodů z důvodu zjištění jejich 

polohy vzhledem k okolním překážkám. Posuzuje se, zda v okolí bodů 

nemůže nastat multipath (vícecestné šíření GPS signálu), pokud ano, dělají 

se opatření pro co nejlepší eliminaci tohoto efektu. Spolu s rychlou statickou 

metodou patří do skupiny tzv. postprocesních metod, to znamená, že měřená 

data se registrují a zpracovávají se až následovně. Je-li pohybující se 

přijímač (rover) použit u statické metody, je v režimu měření jen v tom 



případě, že se nachází na určovaném bodě. V tomto případě je nutné 

aparaturu opakovaně inicializovat. 

b) Rychlá statická metoda – Je méně časově náročná než předchozí metoda, 

observace trvá několik minut až několik desítek minut. Pro správnost měření 

vyžaduje tato metoda dvoufrekvenční přijímač s P-kódem a příznivou 

konfiguraci družic. Metoda se realizuje pomocí dvou přijímačů. Využívá se 

například pro zhušťování základních i podrobných bodových polí. 

c) Stop and Go – Tato metoda je obdobou rychlé statické metody, je tzv. 

polokinematickou metodou. Rozdíl těchto metod spočívá v tom, že při měření 

způsobem Stop and Go přijímač nepřestává měřit ani při přesouvání mezi 

jednotlivými body. Delší dobu zůstáváme pouze na prvním bodě, na kterém 

určujeme ambiquity. Přijímač, se kterým se měřič pohybuje, musí být 

nastaven v kinematickém režimu narozdíl od referenční stanice, ta může mít 

nastavení jak na kinematický, tak na statický režim. Metoda Stop and Go se 

využívá k určení souřadnic podrobných bodů. 

d) Kinematická metoda – Typická pro tuto metodu je především rychlost určení 

prostorové polohy. Stejně jako u metody Stop and Go využívá klasická 

kinematická metoda několikaminutovou počáteční inicializaci (určení 

ambiquit). Je-li počáteční inicializace uskutečněna za pohybu, pak se jedná o 

metodu Kinematic On the Fly, která se využívá zejména pro určení trajektorie 

pohybujících se vozidel. 

e) RTK (Real Time Kinematic) – Využívá se pro určování polohy v reálném 

čase. Sestavu pro měření tvoří referenční stanice (BASE) a rover. „Princip 

metody spočívá ve výpočtu korekcí, které jsou počítány ze známých 

souřadnic referenční stanice a výsledků GPS měření. Tyto korekce vystihují 

v blízkém okolí referenční stanice systematické chyby, kterými je GPS 

měření zatíženo. Budou-li se pomocí těchto korekcí korigovat výsledky 

měření na roveru, získáme polohu této stanice v reálném čase. Přenos 

korekcí bývá realizován rádiovou linkou nebo pomocí sítě mobilních telefonů 

GSM. Dosah radiomodemu závisí na jeho výkonu, umístění nad terénem a 

členitosti terénu. S rostoucí vzdáleností od referenční stanice však klesá 



přesnost korekcí a tím i přesnost určení bodů touto metodou. Přesnost 

korekcí na větší vzdálenosti může být zachována jejích modelováním na 

základě údajů z většího počtu referenčních stanic rozmístěných v zájmové 

oblasti – určení korekcí pro virtuální referenční stanici.“ (cit.4) [5] 

4.2 Použitá GPS aparatura 

Pro zaměření dané lokality byla použita sestava Trimble GPS 5700. 

„GPS přijímací technologie 5700 je 24 kanálový duální RTK GPS přijímač 

spolupracující s pokročilou Trimble Maxwell technologii. Slouží k jedinečnému 

vyhledávaní GPS satelitu. Paměť sloužící pro datový sběr závisí na paměťové 

kartě, která je umístěná v GPS přijímači. Data se přenáší do PC pomocí 

vysokorychlostního USB portu s rychlostí více než 1Mb za sekundu. Model se 

zabudovaným UHF (ultra vysoká frekvence) a radiovým modemem umožňuje RTK 

komunikaci bez potřeby kabelu nebo přídavného napájení. 

Specifikace přístroje: 

• Trimble R-track technologie 

• velmi přesný mnohonásobný kolektor pro GNSS měření pseudo-vzdáleností  

• malá multipath chyba 

• 24 kanálový L1 C/A kód  

• přijímání frekvencí L1/L2  

• další 2 dodatečné kanály pro SBAS WAAS/EGNOS podporu 

• využitelný pro statické a rychlostatické GPS měření i pro měření kinematické  

HARDWARE přístroje tvoří: interní baterie, radiový vysílač, integrovaná 

nabíječka baterií a standardní UHF (ultra vysoko frekvenční) anténou. 

Pro komunikaci a uložení dat slouží 2 externí napájecí porty, 2 interní 

bateriové porty, 3 sériové porty, integrovaný USB port pro datový tok 1Mb za 

sekundu a plně integrovaný vysokofrekvenční radiový modem.“ (cit.5)  [6] 
 
 



Použitá měřící souprava: 

Referenční stanice : 

- GPS přijímač Trimble 5700   

- Antenna Zephyr Geodetic 

- Radio Trimtalk 450S - RTK 

Rover : 

- GPS přijímač Trimble 5700 

- anténa Zephyre 

- řídící jednotka Trimble Survey Controller 

 

 

Obr. 4 Sestava Trimble GPS 5700 

 

 



4.3 Postup měřičských činností pro zaměření kubatury 

4.3.1 Původní stav – 0. etapa měření  
Měření původního stavu terénu se uskutečnilo ve dnech 7. – 23. 10. 2008. 

Původní terén byl zaměřen po skrývce ornice. Jelikož se na daném území 

nacházely budovy, došlo před zaměřením terénu k jejich demolici, následovalo 

přeložení inženýrských sítí i nadzemních vedení vysokého napětí. V plánovaném 

směru trasy byla také odstraněna všechna zeleň. Dříve než se začalo s navážkou 

spodní stavby objektu 101B byl odfrézován recyklovatelný materiál ze stávajících 

asfaltových vozovek. Měřené body byly určeny metodou GPS – RTK s přesností 

v poloze 2 cm a ve výšce 3 cm. Zaměřovaný terén byl rovinatý, a proto byl 

zaměřován v bodech čtvercového rastru v intervalech 20 m. V místech složitějších 

terénních útvarů bylo měření provedeno hustěji. Celkový terén byl zaměřen tak, 

aby hustota měřených bodů vyhovovala k vytvoření DMT pro výpočet kubatury. 

Data nulté etapy měření, pro vytvoření digitálního modelu terénu, jsem převzala 

od hlavního geodeta stavby. 

4.3.2 Skutečné provedení – 1. etapa měření 
Zaměření částečně nasypaného zemního tělesa proběhlo dne 18. 12. 2008. 

Násyp byl rozdělen na dvě části místní komunikací, která sloužila pro příjezd 

vozidel na stavbu. Později byla tato komunikace vyfrézována a zavezena 

haldovinou. Měření pro výpočet kubatur bylo uzpůsobeno tak, aby výsledný DMT 

mohl být použit k porovnání s projektovaným stavem násypu – slouží ke kontrole 

skutečného provedení stavu. Terén jsem zaměřovala v příčných řezech po 20 m v 

předem stanovené kilometráži dané staničením trasy komunikace. Zjišťuje se, jak 

se zaměřený svah liší od projektu a do jaké míry je třeba svahy dále upravovat. 

Pro zaměření bodů jsem použila metodu GPS – RTK. Základnová          

(referenční – BASE) stanice byla umístěna na bodě číslo 1007, který je součástí 

vytyčovací sítě dálnice a je stabilizován pilířem s nucenou centrací. Vedle 

referenční stanice byl umístěn radiomodem, díky kterému byly korekce přeneseny 

do roveru. Data roveru byla ukládána do řídící jednotky. Rover aparatura může být 

přichycena pomocí spony na výtyčku, ale pro větší pohodlí při měření byla 

umístěna ve speciálním batohu. Kontrola inicializace do systému byla provedena 



na známem bodě č. 2500. Následujícím úkonem bylo samotné měření bodů a to 

tak, aby co nejlépe vystihovaly zaměřovaný terén. Měřeny byly lomy svahů, hrany 

a paty násypu a body na vrchní ploše násypu. Řídící jednotka Trimble Survey 

Controller s nahraným softwarem stejného názvu umožňuje kódování přímo 

v terénu. Této možnosti jsem využila při určování bodů hran a pat násypu. Během 

zaměřování se vykreslují na displeji řídící jednotky linie, které vzniknou spojením 

stejně kódovaných bodů. Měřiči tak usnadní další zpracování v kanceláři. 

Souřadnice měřených bodů jsou v první fázi určeny v geodetickém systému   

WGS – 84. V softwaru řídící jednotky jsou tyto souřadnice změněny pomocí 

transformačního klíče na souřadnice systému JTSK. Měřením v reálném čase 

(RTK) získáváme ve finální podobě požadované souřadnice bodů (x, y, z) 

v souřadnicovém systému JTSK. Seznam souřadnic měřených bodů z obou etap 

měření je uveden v příloze č. 6. 

 

Obr. č.5 Spodní stavba SO 101B ve výstavbě 



5. Metoda zpracování 

5.1 Použitý software 
„Trimble Geomatics Office software verze 1.63 je univerzální kancelářský 

software. Tento software umožňuje vytváření projektů, sběr, ukládání, analýzy 

zobrazování a obnovu prostorových informací.  

Některé klíčové vlastnosti Trimble Geomatics Office verze 1.63 softwaru jsou : 

• Integrovaný GPS data editor pro analýzu GPS dat 

• Modul pro vyrovnání GPS sítí 

• Rozšířené možnosti přenosu GPS i konvenčních dat 

• Okno vlastností pro prohlížení a editaci informací o bodech a měření 

• Podpora vrstev pro práci s daty 

• Široké možnosti formátu exportu a importu 

Trimble Geomatics Office verze 1.63 lze využít pro : 

• Vyrovnání geodetické sítě 

• Zpracování GPS a terestrických topografických dat 

• Import a export dat pro konstrukci silnic 

• Import a export geodetických dat 

• Transformace mezi souřadnicovými systémy 

• Zpracování kódů prvků 

• Vytváření zpráv o projektech 

Trimble Geomatics Office organizuje data v projektech. Projekt většinou 

zabírá jedno území a může obsahovat data pořízená v průběhu mnoha dní 

různými technikami.“(cit.6) Zpracování naměřených dat bylo provedeno 

následujícím způsobem. Prvním krokem je založení nového projektu a import 

naměřených dat z řídící jednotky. Následuje editace dat a export naměřených 



bodů, ze kterých generujeme v programu Atlas verze 4 digitální model terénu. 

Exportují se i kódované linie vytvořené v terénu. [7] 

5.2 Výpočet kubatury 

5.2.1 Obecné metody výpočtu kubatur 
Mezi nejpoužívanější metody výpočtu kubatur patří : 

• Výpočet kubatur ze čtvercové sítě 

• Výpočet kubatury metodou vrstevnic 

• Výpočet kubatury pomocí příčných profilů 

Výpočet kubatur ze čtvercové sítě 

Metoda určování objemu ze čtvercové sítě se využívá například pro úpravu 

stavenišť a sídlišť nebo zjištění kubatury skrývky. Principem je vytyčení čtvercové 

sítě daným územím. Body tvořící síť se stabilizují kolíky, jejichž výšky se převážně 

určují plošnou nivelací. Síť musí mít po dobu všech etap měření stálou polohu. 

Kolíky nám vytvoří hranoly se čtvercovou podstavou omezenou zborcenou 

plochou. Sečtením objemů jednotlivých hranolů získáme výslednou kubaturu. 

 

Vzorec pro výpočet jednotlivých hranolů: 

V1 = a2/4 * (h1 + h2 + h3 + h4)   [m3] 

 

Celkový objem: 

V = V1 + V2 + V3 +…+ Vn   [m3] 

 

     h… výšky jednotlivých hran   [m] 

     a2… obsah plochy hranolu   [m2] 

 



V některých případech se projektovaná výška volí tak, aby se objem násypu 

rovnal objemu výkopu. 

Kubaturový výkop a násyp: 

Vvýkopu = Pvýkopu * (v3 + v4)/2  [m3] 

Vnásypu = Pnásypu * (v1 + v2)/2  [m3] 

     P… obsahy ploch 
     vi… výšky svislých hran hranolů 
 

Výpočet kubatury metodou vrstevnic 

Tato metoda se nejčastěji využívá pro určování objemů sypkých skládek a  

vodních nádrží. Podkladem pro výpočet objemu je vrstevnicový plán, který je buď 

zaměřen vhodnou metodou a zpracován, nebo je převzat ze stávajících mapových 

podkladů. Objem je počítán ze součtu jednotlivých vrstevnicových řezů, ke kterým 

připočteme objem hořejšího zakončení tělesa. Pokud se plochy dvou vrstev příliš 

neliší, můžeme objem jednotlivé vrstvy počítat podle vzorce pro válec. Jestliže je 

nepravidelnost terénu větší a vrstvy se od sebe liší více, počítáme objemy ze 

vzorce pro komolý kužel. 

 

Objem jedné vrstvy (vzorec pro válec): 

Vi,i+1= 1/2 h * (Pi + Pi+1) [m3] 

Objem jedné vrstvy (vzorec pro komolý kužel): 

Vi,i+1=1/3 h * [Pi + √(Pi * Pi+1) + Pi+1] [m3] 

     h…interval vrstevnic 

     P…plochy vrstev 

Objem hořejšího zakončení tělesa: 

V= 1/3 h * P [m3] 

 



Pro výpočet lze také užít Simpsonova vzorce. Ten počítá s vrstvami o 

dvojnásobných výškách tzn. 2h. „Této dvojvrstvě pak přisoudíme objem hranolce, 

jehož střední plocha se určí z průměru horní a dolní plochy a čtyřnásobku plochy 

střední.“(cit.7) 

Vzorec pro objem dvojvrstvy ohraničené plochou P1 a P3: 

V13= 2h/6 * (P1+4*P2+P3) 

 

     P… plochy řezů ohraničující počítanou vrstvu 

     h… výška řezu  

Výpočet kubatury pomocí příčných profilů 

Výpočet objemu tělesa z příčných profilů využíváme zejména u těles, které 

mají protáhlý tvar. Jedná se kupříkladu o násyp liniových staveb a vodních nádrží. 

Vzdálenost mezi řezy se volí podle členitosti terénu, čím je terén členitější, tím je 

vzdálenost řezů menší. Používá se stejných vzorců jako u metody vrstevnic, ale 

interval vrstevnic nahradíme vzdáleností řezů di,i+1.[8]  

Vi,i+1= 1/2 di,i+1 * (Pi + Pi+1) m3

Pro členitější těleso použijeme vzorec: 

Vi,i+1=1/3 di,i+1 * [Pi + √(Pi * Pi+1) + Pi+1] m3

5.2.2 Seznámení se softwarem Atlas DMT v.4 
V této kapitole se budu věnovat základnímu popisu softwaru Atlas DMT v. 4 

(dále jen Atlas),  zejména výpočtu kubatur a výpočtu a znázornění příčných profilů. 

Program Atlas je vytvořen především pro tvorbu digitálních modelů terénu a pro 

práci s nimi. „DMT je základem všech výpočtů, které Atlas provádí – odvozením 

z něho vznikají terénní profily (řezy), kubatury, vrstevnice, barevné výplně i 3D 

plochy.“ (cit.8) Při vytváření DMT jsou hlavními zdroji dat textové soubory a 

výkresy ve formátu DXF. Modely vznikají na základě 3D bodů. Základní zobrazení 

DMT vzniká takovou formou, kde Atlas spojí zadané body do trojúhelníků tak, aby 

byly co nejrovnostrannější. Spojnicím bodů se říká „hrany DMT “, které vznikají 



automaticky při generaci modelu. Plocha DMT prochází zadanými body a mimo ně 

se dopočítává podle matematických vzorců. Při výpočtu kubatur a řezů musíme do 

modelu terénu zavést terénní hrany, které se zavádí pro cílené změny tvaru 

modelu (např. pro okraj vozovky, ostrý hřbet). Terénní hrany je možné kreslit 

ručně a nebo využít už nakreslených hran ze souboru DXF.  

Typy povinných hran: 

• Lomové – Jsou nejčastěji používané, způsobují ostrý zlom terénu 

v kolmém směru. Používají se při modelování příkopu, okrajů vozovek, 

hran násypu atd. 

• Povinné – Povinné hrany se používají především pro zvýraznění oblých 

hřebenů nebo údolí, neboť nevytvářejí ostré zlomy. 

• Přímé – Použijeme je tam, kde chceme získat rovné plochy, například pro 

modelování základových jam a dalších umělých tvarů. 

V programu Atlas je možnost nastavení souřadných systémů S-JTSK, 

GAUSS-KRŰGER, ale i nastavení místních souřadnic. [9]  

Typy terénních modelů: 

• Polyedrický model 

• Rastrový model 

• Plátový model 

 

 

 

 

 



Polyedrický model – Plochu polyedrického modelu (obr.č.6) tvoří 

nepravidelné trojúhelníky, jejichž vrcholy jsou určeny geodetickou metodou. 

 

Obr.č.6 Polyedrický model 

 

Rastrový model – Tento model tvoří hranoly se čtvercovou podstavou 

omezené zborcenou plochou. Narozdíl od polyedrického modelu nejsou vrcholy 

měřeny, ale jsou odvozeny stanoveným výpočetním postupem. Rastrový model je 

na obr.č. 7. 

 

Obr.č.7 Rastrový model 

 

Plátový model – Vzniká rozdělením modelu na nepravidelné plochy 

trojúhelníkového nebo čtyřúhelníkového tvaru. Ukázka plátového modelu je na 

obr.č.8 [10] 

 

Obr.č.8 Plátový model 



5.2.3 Výpočet kubatury v dané lokalitě 
Abychom mohli provést výpočet kubatury, je třeba mít DMT zaměřené 

lokality. Samotný výpočet kubatury v programu Atlas je nekomplikovaný.  Mým 

prvním úkolem po spuštění programu bylo založení nového pracovního listu. Při 

zakládání volíme velikost pracovního listu, dle rozsahu zaměřeného území. 

V dalším kroku jsem se věnovala generaci modelu. Z hlavního menu, po vyvolání 

nabídky DMT, se objeví panel „Generace DMT“. V tomto okně jsem zvolila název 

DMT a vybrala vstupní data (1. etapa měření) ve formátu .txt. Po zmáčknutí 

tlačítka „START“ se vytvoří DMT zaměřeného, nasypaného zemního tělesa. Po 

vytvoření DMT je třeba vložit model do pracovního listu. Toho docílíme přes funkci 

„Vložit model terénu.“ Posledním úkolem před vypočtením kubatury je úprava 

DMT. Tato úprava spočívá ve vložení povinných lomových hran do digitálního 

modelu terénu. Vkládání hran probíhá na základě kódované kresby vytvořené 

v terénu. 

Po splnění těchto úkonů, jsem vypočetla kubaturu nasypaného tělesa. 

Programem Atlas byl počítán objem prostorového útvaru v překrytu hlavního a 

srovnávacího modelu terénu. Výpočet byl proveden v uzavřené oblasti, jejíž 

hranice byla určena polygonem. „Objem tělesa se stanoví součtem objemů 

výpočtových trojbokých hranolů. Podstavy těchto hranolů tvoří trojúhelníkovou síť, 

která vznikne položením trojúhelníkových sítí obou modelů přes sebe a 

zavedením vhodných pomocných spojnic. Výšky výpočtových hranolů ve 

vrcholech jejich trojúhelníkových podstav jsou odečteny z nevyhlazené plochy 

hlavního a srovnávacího modelu. Tam, kde hlavní terén leží výš než terén 

srovnávací, jsou vypočtené dílčí hodnoty zahrnuty do kladné části výsledného 

objemu a naopak v místech, kde srovnávací terén převyšuje terén hlavní, jsou 

zjištěné dílčí objemy připočteny k části záporné.“ (cit.9) V dialogovém okně 

„Výpočet objemu“ vybereme a zadáme hlavní (1. etapa měření) a srovnávací (0. 

etapa měření) model terénu. Zvolíme název výpočetního protokolu, který je 

uveden v příloze č.7. DMT původního terénu a DMT skutečného stavu násypu 

jsou znázorněny v příloze č. 8. [11] 
 

 



 

Výsledné výpočty nasypaného zemního tělesa pro založení stavebního 

objektu 101B jsou uvedeny v tabulce č.3. 

 

Hlavní model "C:\DM...101_NAS_E1\MIST_E1" 
Srovnávací model "C:\DM...101_NAS_E1\MIST_E0" 

 
CELKOVÁ PLOCHA 

36 521 m2

 
POVRCH MODELU 

Hlavní model 38 313 m2

Srovnávací model 37 166 m2

 
VÝSLEDNÝ OBJEM 

171 725 m3

Tab.č. 3 Výsledné výpočty kubatury 

 

Vyhotovení příčných profilů terénu v programu Atlas DMT v.4 

Jak již bylo zmiňováno, terén se zaměřoval v příčných profilech po 20 m, pro 

kontrolu skutečného provedení násypu. Vyhotovení řezů probíhalo v tomto 

případě ze dvou modelů terénu. První z těchto modelů je projektovaný stav 

násypu, druhým modelem je skutečné provedení částečně vystavěného násypu 

(1. etapa měření). Postup zpracování spočívá ve vytvoření DMT projektu a DMT 

skutečného provedení zaměřeného tělesa. Dalším úkolem je načtení osy 

komunikace se staničením z projektu stavby. Vygeneruji polygon a na něm 

vytvořím příčné polygony po 20 m. V liniích příčných polygonů, které protínají oba 

digitální modely, vygeneruji přes funkci „Řezy“ příčné profily. Následuje vytvoření 

sestavy příčných profilů a jejich grafická úprava, která se provádí ve vlastnostech 

příčných řezů. Vyhotovený výkres, se znázorněním příčných řezů, je uveden 

v příloze č.9. 

 



6. Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo zjištění kubatury částečně nasypaného 

zemního tělesa. Zaměření násypu proběhlo dne 18. 12. 2008. Na žádost 

objednatele bylo těleso zaměřeno v příčných profilech v předem daném staničení 

projektované osy komunikace. 

Měřené body 0. a 1. etapy byly určovány metodou GPS – RTK s přesností 

v poloze 2 cm a ve výšce 3 cm. 

Pro zpracování dat byl použit program Atlas DMT v.4. Výsledná kubatura 

byla určena na základě porovnání dvou digitálních modelů terénu. 

Výsledkem předložené bakalářské práce je vypočtená kubatura daného 

násypu, jejíž hodnota je 171 725 m3. Dále mapa digitálních modelů původního a 

nového stavu terénu v měřítku 1:1000 a výkres obsahující 24 příčných profilů 

s měřítkem délek 1:1000 a měřítkem výšek 1:200. 
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