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1.  ÚVOD 
 V d�sledku vliv� t�žkého pr�myslu na Ostravsku, zejména t�žbou �erného 

uhlí, jeho zpracováním a provozem vysokých pecí se tato krajina postupn� 

devastuje. Otázkou posledních desetiletí tak z�stává rekultivace a revitalizace 

krajiny zpustošené lidskou �inností, která by alespo� z �ásti krajin� navrátila její 

p�irozenou podobu. Pro „znovu-oživení“ krajiny slouží mnoho aktivit zašti�ovaných 

r�znými organizacemi.  

 Nedílnou sou�ástí každého projektu je podklad, který slouží pro jeho 

vytvo�ení. Dokumentaci stávajícího stavu krajiny zpravidla zajiš�ují geodeti, kte�í 

svými �innostmi p�evedou aktuální stav krajiny do trojrozm�rné digitální nebo 

analogové podoby (digitální mapy, prostorové modely, papírové mapy). 

 Cílem této diplomové práce bylo vytvo�ení takové dokumentace, která by 

byla vhodná a dosta�ující pro navržení a následnou realizaci rekultivace. Pro 

spln�ní požadavk� byla daná lokalita p�ipojena do sou�adnicového systému S-

JTSK a výškového systému Bpv., a bylo zam��eno okolí a dno nádrže. Výsledkem 

je mapa obsahující polohopis a výškopis a prostorový model terénu. 

 Pro p�ipojení lokality do polohového a výškového systému byla použita 

GPS aparatura Topcon HiPer plus, k zam��ení okolí a dna nádrže byla použita 

totální stanice Leica TCR 307 a pískový hloubkom�r. K vyhodnocení výsledk� bylo 

použito programové vybavení Topcon Tools v. 6.11, Groma v. 7, a ke grafickému 

zpracování byly použity programy Kokeš v. 7.55 a Surfer v 9. 

 Zájmová oblast se nachází cca 1 kilometr severním sm�rem od obce 

Prost�ední Suchá. V jejím okolí se nachází složišt� popílku a bývalý d�l Dukla. 

V sou�asné dob� slouží nádrž pot�ebám rekrea�ního rybolovu. 

 Struktura práce je rozd�lena tak, že nejd�íve jsou teoreticky popsány 

použité metody m��ení, dále vlastní m��ické práce a p�ístroje, zp�sob zpracování 

dat a na záv�r je uvedena prezentace výsledk�. 
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2. POPIS LOKALITY PROST�EDNÍ SUCHÁ  

Obec Prost�ední Suchá (obr. 1), v jejímž katastrálním území se nachází 

popílková nádrž elektrárny Suchá (ESU), byla podle [1] p�vodn� samostatná 

obec, která je nyní sou�ástí statutárního m�sta Haví�ov v okrese Karviná. Datum 

vzniku obce není p�esn� známo, ale první zmínka o obci jako takové sahá na 

za�átek 14. století, kdy tehdejší biskup Jind�ich I. nechal sepsat seznam desátk� 

na území své diecéze. V dokumentu je zmínka o obci Suchá, lze tedy 

p�edpokládat, že dnes t�i samostatné obce Dolní, Prost�ední a Horní Suchá tvo�ily 

v té dob� jediný celek.  

 V pr�b�hu dvacátého století došlo k n�kolika spor�m ohledn� toho, zda 

T�šínské Slezsko (na jehož území se nachází i Prost�ední Suchá) pat�í Polsku 

nebo �eskoslovensku, k nejv�tším spor�m došlo po první sv�tové válce.  

Rozloha obce zabírá 595,6 ha a k 31.12.2009 m�la 5236 obyvatel [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1: Prost�ední Suchá s vyzna�ením popílkových nádrží 
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2.1 D�l Dukla 

Nejvýznamn�jší vliv na rozvoj obce m�l nález �erného uhlí, který se datuje 

na první polovinu 19. století. Tento fakt m�l za následek, že se do Prost�ední 

Suché za�ali st�hovat lidé ze vzdálen�jších obcí.  

V roce 1907 se za�alo s hloubením jámy dolu, který nesl jméno císa�e 

Františka Josefa I. Tento d�l se nachází jihozápadním sm�rem od popílkových 

nádrží. K dokon�ení výstavby dolu na povrchu došlo v roce 1915. V roce 1918 

došlo k p�ejmenování šachty na D�l Suchá. Po osvobození v roce 1945 se stal d�l 

sou�ástí OKD a v �íjnu v roce 1949 byl p�ejmenován na D�l Dukla (obr. 2). Šachta 

m�la veliký význam pro m�sto Haví�ov, které vzniklo v 50. letech. V �ervenci roku 

1961 se na dole stalo d�lní nešt�stí, p�i kterém zahynulo 108 horník�. V roce 1995 

byl d�l p�ipojen k dolu Lazy a t�žba uhlí postupn� klesala. V roce 2006 bylo 

rozhodnuto o ukon�ení t�žby a v roce 2008 byla odst�elena t�žní skipová v�ž. 

Útlumem dolu Dukla byla zárove� ukon�ena �innost poslední šachty na území 

m�sta Haví�ova [2]. 

  

 

 

 

 

 

 

obr. 2: D�l Dukla 
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2.2 Popílek 

 Popílek je nejjemn�jší frakce zbytku ze spalování uhlí o zrnitosti 0-1 mm, 

který je zachytáván v odlu�ova�ích. Je to heterogenní materiál, jehož chemické, 

fyzikální, mineralogické, morfologické a technologické vlastnosti jsou zna�n� 

rozdílné a závisí na kvalit� spalování uhlí a na technologii spalovacího procesu 

[3]. 

 Ke spalování uhlí dochází v elektrárenských nebo teplárenských kotlích p�i 

teplotách 800 – 1600 °C.  

 Ke zna�nému využití popílku dochází ve stavebnictví, kde se z n�j vyrábí 

stavební hmoty. Slouží p�i p�íprav� beton�, malt, cement�, prvk� z pórobetonu a 

um�lého kameniva. 

2.3 Popílková nádrž 

 Popílková nádrž, která byla založena v sedmdesátých letech minulého 

století, sloužila k ukládání popílku z Elektrárny Suchá (ESU). Elektrárna, ležící 

v t�sné blízkosti nádrže, sloužila Dolu Dukla jako výrobce elektrické energie. 

Popílek byl do nádrže naplavován pomocí vody vedené potrubním systémem a 

v nádrži se usazoval na dno. Pozd�ji byla elektrárna p�ejmenována na Teplárnu 

Suchá a v devadesátých letech byla její �innost ukon�ena. 

 V roce 1999 bylo vydáno územní rozhodnutí na rekultivaci oblasti popílkové 

nádrže.  
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3.  TEORETICKÝ ROZBOR PRÁCE 

Pro výškopisné a polohopisné zam��ení popílkové nádrže ESU (obr. 3) bylo 

použito n�kolik geodetických metod. Byly stabilizovány 4 stanoviska, ze kterých 

bylo zam��eno okolí nádrže a vyty�eno a zam��eno 88 bod� na styku jednotlivých 

profil�. Na každém z t�chto bod� se pomocí pískového hloubkom�ru m��ila 

hloubka dna nádrže.  

Postup m��ení: 

• zam��ení stanovisek pomocí technologie GNSS  (globální naviga�ní 

satelitní systémy), 

• zam��ení b�ehové �áry a okolí nádrže, 

• vyty�ení a zam��ení polohy hloubkom�ru, 

• zm��ení hloubky dna pomocí pískového hloubkom�ru. 

V následující kapitole budou teoreticky popsány sou�adnicové a výškový 

systémy, ve kterých se nachází výsledná mapa, princip globálního naviga�ního 

satelitního systému a funkce sít� permanentních stanic sloužících pro m��ení 

s t�mito systémy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3: Popílková nádrž 
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3.1 Sou�adnicové a výškové systémy 

 Výsledná mapová dokumentace byla dle [4] vyhotovena v referen�ních 

systémech závazných na území našeho státu. 

Jsou to:   

• sou�adnicový systém Jednotné trigonometrické sít� katastrální S-JTSK, 

• výškový systém baltský po vyrovnání Bpv., 

• evropský terestrický referen�ní systém ETRS. 

S-JTSK 

Systém Jednotné trigonometrické sít� katastrální navrhl a vypracoval v roce 

1922 Ing. Josef K�ovák. Jedná se o obecné konformní kuželové zobrazení, kdy se 

zemský povrch zobrazuje nejd�íve na Bessel�v elipsoid, poté na Gausovu kouli a 

na pláš� kužele, který se roztáhne do roviny. U tohoto kartografického zobrazení 

nedochází ke zkreslení úhl�. Systém byl navržen tak, aby nejvíce vyhovoval tvaru 

tehdejší republiky (protáhlý tvar ve sm�ru východ - západ). Proto je osa kužele 

v obecné poloze. 

Díky tomu, že se území republiky nachází v prvním kvadrantu, mají ob� 

sou�adnice Y a X kladné znaménko, a díky tomu že jde o první oktant, je Y-ová 

sou�adnice vždy menší než X-ová, Y < X. 

Bpv. 

Baltský systém po vyrovnání je závazný výškový systém používaný na 

území �R. Výchozím bodem s nulovou nadmo�skou výškou je nula stupnice 

vodo�tu v Kronštadtu u Baltského mo�e. Tento systém za�al být na území 

tehdejšího �eskoslovenska používán v roce 1957. Základní bodové výškové pole 

tvo�í 22 základních výškových bod� (body na území �eské i Slovenské republiky) 

a body �eské státní nivela�ní sít� (�SNS). Baltský výškový systém nahradil 

systém s nulovou hladinou u Jaderského mo�e v Terstu známého jako Jadranský 

výškový systém. Rozdíl mezi t�mito systémy na našem území je 400 mm. 
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ETRS89 

 Evropský terestrický sou�adnicový systém 1989 je geocentrický geodetický 

sou�adnicový systém, ve kterém pracuje systém GPS. Tento systém využívá 

zem�pisné sou�adnice bod�, které jsou definovány zem�pisnou délkou, ší�kou a 

výškou. Systém ETRS89 lépe p�imyká k Evropskému kontinentu než systém 

WGS84, proto se na našem území pracuje s ním. 

3.2  Globální naviga�ní satelitní systém (GNSS) 

 Globální naviga�ní satelitní systémy [5] (z anglického Global Navigation 

Satellite Systems) jsou systémy založené na principu p�ijímání signál� z um�lých 

družic Zem�. Tyto družice Zemi obíhají po známých ob�žných drahách, které jsou 

voleny tak, aby byly všude na Zemi, pop�ípad� ve zvolené oblasti, pro kterou je 

systém navrhován, byly vhodné podmínky pro m��ení. V sou�asnosti existují �ty�i 

naviga�ní systémy NAVSTAR GPS (USA), GALILEO (EVROPA), GLONASS 

(RUSKO), COMPASS (�ÍNA). 

3.2.1  NAVSTAR GPS 

 Název tohoto systému je vytvo�en z po�áte�ních písmen názvu NAVigation 

Satelitte with Time And Ranging – Global Position System, který se dá p�eložit 

jako Naviga�ní ur�ování �asu a vzdálenosti pomocí družic – globální polohový 

systém. 

 Historický vývoj tohoto systému sahá až do 70. let minulého století, kdy se 

pro pot�eby ministerstva obrany USA musela vyvinout technologie, která na 

libovolném míst� Zem�, v každé denní dob� a za jakéhokoli po�así ur�í polohu 

jejího uživatele. Tyto požadavky splnil po n�kolika pokusech až projekt s názvem 

GPS. Z p�vodn� vojenského naviga�ního systému se postupn� stal i civilní 

systém a v dnešní dob� m�že být využíván širokým spektrem uživatel�. 
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Samotný systém NAVSTAR GPS je tvo�en t�emi segmenty, jsou to: 

• kosmický segment 

• �ídící segment 

• uživatelský segment 

Kosmický segment (obr. 4) byl p�vodn� projektován pro 24 družic, 

v sou�asné dob� je využíván po�et až 32 družic, které obíhají Zemi po šesti 

ob�žných drahách ve výšce 20 200 km. Doba ob�hu družice po ob�žné dráze je 

11 hodin a 58 minut.  

Každá družice vysílá signál na frekvenci 10,23 MHz, násobením této 

frekvence vzniká n�kolik nosných vln, na kterých jsou vysílány údaje sloužící pro 

ur�ení polohy.  

�ídící segment zodpovídá za �ízení celého globálního polohového 

systému, m�žeme ho rozd�lit na velitelství, hlavní �ídící stanici, monitorovací 

stanice a pozemní �ídící stanice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4: Kosmický segment GPS 
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Uživatelský segment tvo�í všechny p�ijíma�e GPS, všichni uživatelé a 

softwarové vybavení sloužící pro zpracování m��ení GPS. Všechny p�ijíma�e GPS 

jsou pasivní, to znamená, že signál pouze p�ijímají, komunikace probíhá tedy 

jenom jednosm�rn�. 

3.2.2  GLONASS  

 Tento globální družicový polohový systém je dle [6] (z ruského GLObalnaja 

NAvigacionnaja Sputnikovaja Sist�ma) p�vodn� vyvinutý v SSSR a v sou�asné 

dob� je provozován ruskou armádou. Jeho vývoj sahá do roku 1970, kdy byl 

ministerstvem obrany SSSR vytvo�en dokument o vývoji naviga�ního systému.  

Struktura systému je obdobn� jako u NAVSTAR GPS tvo�ena t�emi segmenty: 

Kosmický segment je projektován pro 24 družic, které obíhají Zemi ve 

výšce 19 100 km. Družice obíhají zemi po 3 ob�žných drahách se sklonem 65°. 

Doba ob�hu družic kolem Zem� je 11 hodin a 15 minut. První testovací družice 

byla vypušt�na v roce 1982 a plný po�et 24 družic na orbitu je naplánován na rok 

2012. 

�ídící a kontrolní segment tvo�í �ídící st�edisko v Krasnoznamensku, t�i 

rozší�ené stanice, p�t povelových stanic a deset monitorovacích stanic. Tento 

segment má stejnou funkci jako �ídící segment u GPS, tedy monitoruje, zasílá 

povely, provádí manévry družic a další nezbytné kroky k chodu celého systému. 

 Uživatelský segment m�žeme rozd�lit na dv� skupiny: 

Autorizovaní uživatelé, mezi které pat�í p�edevším vojenský sektor a vládní 

instituce. 

Ostatní uživatelé, který tvo�í civilní sektor. 
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3.2.3  GALILEO 

 Je dle [6] plánovaný evropský polohový systém, jehož vývoj a výstavbu 

zajiš�ují Evropské státy. Název systému byl pojmenován podle v�dce Galilea 

Galileiho. Uvedení do provozu tohoto systému bylo p�vodn� plánováno na rok 

2010, ale z d�vodu zpožd�ní výstavby bylo posunuto na rok 2014.  

 Systém je založen na stejném principu jako systémy GPS a GLONASS. 

Kosmický segment má tvo�it 30 družic, které mají obíhat Zemi ve výšce 23 500 km 

po t�ech drahách se sklonem 56° k rovníku. Na každé dráze bude 9 aktivních a 1 

záložní družice. 

Systém GALILEO bude nabízet p�t služeb: 

• základní služba (Open Service - OS), která bude voln� dostupná a má být 

kompatibilní se systémem GPS 

• komer�ní služba (Commercial Service - CS), která bude šifrovaná a její 

p�esnost bude v�tší než OS 

• kritická služba z hlediska bezpe�nosti (Safety of Life service - SOL), bude 

šifrovaná a bude používaná nap�íklad v �ízení letového provozu 

• vyhledávací a záchranná služba (Search And Rescue service - SAR), bude 

služba v rámci nouzové lokalizace 

• ve�ejn� regulovaná služba (Public Regulated Service - PRS), bude šifrovaná 

a bude ur�ena pro armádní ú�ely. 

3.2.4  COMPASS 

 Je �ínský globální naviga�ní polohový systém, známý také pod jménem 

Beidou (Beidou Satellite Navigation and Positioning System).  Systém COMPASS 

má tvo�it 35 satelit�, které budou obíhat jednak po st�edních ob�žných dráhách a 

jednak po geostacionárních drahách. Systém bude poskytovat dva druhy služeb. 

Službu ur�enou pro ve�ejnost a službu ur�enou pro vojenský sektor. 
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3.3 �ESKÁ SÍ� PERMANENTNÍCH STANIC PRO UR�OVÁNÍ 

POLOHY - CZEPOS 

 Koncem roku 2004 se v �eské republice za�ala budovat sí� permanentních 

stanic (obr. 5), která slouží všem uživatel�m, kte�í pot�ebují v reálném �ase 

ur�ovat pozici pevného nebo pohybujícího se bodu. Vybudováním této sít� se 

zna�n� zjednodušilo m��ení pomocí metody GPS. 

Budování sít� bylo dokon�eno v roce 2006 a tvo�í ji 27 stanic umíst�ných 

na území �eské republiky (23 stanic je umíst�ných na vhodn� zvolených 

budovách katastrálních pracoviš� a 4 na v�deckých pracovištích). Koncem 

lo�ského roku bylo dokon�eno p�ipojení stanic sít� CZEPOS k zahrani�ním 

stanicím a do této sít� se p�ipojilo dalších 27 stanic umíst�ných mimo hranice 

státu [10].  

Informace ze stanic CZEPOS jsou poskytovány v podob� korek�ních dat 

v reálném �ase, p�es internet. Celkem jsou poskytovány t�i kategorie služeb- 

DGPS, RTK a VRS. DGPS (diferen�ní GPS) je služba s p�esností do deseti 

centimetr�, slouží pro mén� p�esná m��ení využívající služeb CZEPOS, jako jsou 

nap�íklad navigace nebo GIS. Pro využívání této služby sta�í jednofrekven�ní 

GPS p�ijíma�. 

 

 

 

 

 

 

 

  

obr. 5: Sí� permanentních stanic CZEPOS [10] 
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Kategorie RTK (real time kinematics – kinematika v reálném �ase) využívá 

data z jednotlivých stanic sít� CZEPOS. Data mají centimetrovou p�esností a 

typickým zp�sobem využití jsou ú�ely v zem�m��ictví a katastru nemovitostí. Pro 

tuto službu je už za pot�ebí dvoufrekven�ní aparatura GPS, která je schopna 

p�ijímat a zpracovávat GPS korekce. Kategorie VRS lze použít tehdy, jestliže 

chceme využít korek�ní data z virtuální stanice. P�esnost je do centimetru a také 

pot�ebujeme dvoufrekven�í aparaturu GPS. 

Sí� CZEPOS provozuje a spravuje Zem�m��ický ú�ad jako sou�ást 

geodetických základ� �eské republiky. 

3.4 Zhodnocení metody GNSS z hlediska použitelnosti 

Tato metoda ur�ování sou�adnic pat�í mezi moderní geodetické metody. 

Dovoluje pouze v závislosti na viditelnosti družic, a p�ijímání signálu z nich, ur�it 

prostorové sou�adnice jakéhokoliv bodu na povrchu Zem�. Díky tomu nejsme 

nuceni vycházet z již stabilizovaných bod� základního a podrobného bodového 

pole a dále nejsme vázáni na vzdálenost t�chto bod� od m��ené lokality. 

Další výhodou je, že je uživatel schopen m��it bez ohledu na denní dobu a 

po�así, lze tedy m��it i za zhoršených viditelnostních podmínek. Nevýhoda metody 

je, že mezi p�ijíma�em a družicemi musí být p�ímá viditelnost. Touto metodou tedy 

nelze m��it v podzemí, a v územích s hustou zástavbou. V �lenitých p�írodních 

podmínkách lze m��it jen za vhodné konfigurace družic.  

P�esnost p�ijíma�� pro ur�ování polohy se pohybuje od desítek metr� pro 

turistické p�ijíma�e, až po centimetrovou a milimetrovou p�esnost u geodetických 

p�ijíma��.  
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4.  M��ICKÉ PRÁCE PRO VÝŠKOPISNÉ A 

POLOHOPISNÉ ZAM��ENÍ POPÍLKOVÉ NÁDRŽE 

 Cílem diplomové práce bylo polohopisné a výškopisné zam��ení západní 

�ásti popílkových nádrží ESU v katastrálním území Prost�ední Suchá pro projekt 

rekultivace plochy. 

 V této kapitole budou podrobn�ji popsány použité m��ické práce, nutné 

k vytvo�ení požadovaných výsledk�. Práce probíhaly v následujícím sledu: 

• rekognoskace terénu, 

• vybudování m��ické sít�, 

• zam��ení m��ické sít�, 

• podrobné m��ení. 

4.1 Rekognoskace terénu 

 P�ed samotným za�átkem m��ení bylo nutno provést rekognoskaci zájmové 

oblasti. Bylo nutné vhodn� zvolit 

stanoviska (obr. 6), ze kterých m�la být 

zam��ena b�ehová �ára (b�ehová �ára je 

dle [8] „pr�se�nice plochy b�ehu s plochou 

p�ilehlého území“) s okolím nádrže, a ze 

kterých m�ly být vyty�eny body 

jednotlivých profil�. Stanoviska byla 

zvolena tak, aby mezi nimi byla p�ímá 

viditelnost a aby z nich bylo možno 

zam��it okolí s b�ehovou �arou. Volba 

stanovisek ve zna�né mí�e závisela na 

umíst�ní porostu (náletové d�eviny), který 

se nachází na b�ehu nádrže a který by 

mohl ovlivnit pr�b�hu m��ení.     obr. 6: Volba stanovisek        
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4.2  Vybudování a zam��ení m��ické sít� 

 Po pe�livém vybrání vhodných míst byla provedena stabilizace bod�. 

Stabilizace byla provedena do�asným zp�sobem kovovou trubkou o pr�m�ru 2 cm 

a délce 30 cm. Okolí trubky bylo ozna�eno barvou pro snadn�jší vyhledávání p�i 

pozd�jších m��eních. 

 Zam��ení stanovisek �. 4010, 4011, 4012 a 4014 bylo provedeno 

technologií GNSS. Jako metoda m��ení byla zvolena rychlá statická metoda 

s využitím pevných referen�ních stanic sít� CZEPOS. Pro výpo�et byly použity 

referen�ní stanice VSBO (umíst�ná na st�eše Vysoké školy bá�ské) a CFRM 

(umíst�ná na st�eše katastrálního pracovišt� ve Frýdku Místku) viz obr.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7: Poloha ur�ovaných bod� vzhledem ke stanicím CZEPOS 
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K m��ení, které bylo provedeno v �íjnu 2009, byla použita GPS souprava 

Topcon HiPer plus (obr. 12). Pro výpo�et sou�adnic byl použit software Topcon 

Tools v 6.11, výpo�etní protokol je uveden v p�íloze �. 3. Observa�ní schéma 

s charakteristikami p�esnosti uvedeno na obr. 8. 

obr. 8: Observa�ní schéma m��ení GPS 

4.2.1  Zpracování dat nam��ených metodou GPS 

Nam��ená data byla zpracována v softwarovém vybavení firmy Topcon. Po 

na�tení dat do programu byl formou post-processingu (sou�adnice nebyly 

vypo�teny p�ímo na stanovisku, ale až následným zpracováním dat v kancelá�i) 

byly vypo�teny zem�pisné sou�adnice (�, 	) a elipsoidická výška stanovisek 4010, 

4011, 4012 a 4014. Výsledné sou�adnice a výška jsou uvedeny v tabulce I. Doba 

observace na stanoviscích, nutná pro p�íjem nezbytných dat pot�ebných k ur�ení 

sou�adnic, se pohybovala v rozmezí od deseti do t�inácti minut. Protokol GPS 

m��ení je v p�íloze � 1. Horizontální a vertikální p�esnost m��ení na bodech a 

parametr p�esnosti polohy PDOP jsou uvedeny v tabulce II.  



Bc. Martin Lecián: Výškopisné a polohopisné zam��ení západní �ásti popílkových 

nádrží ESU v k.ú. Prost�ední Suchá pro projekt rekultivace plochy 

2010  24 

Zem�pisné sou�adnice a elipsoidický výšky stanovisek 

�íslo bodu ší�ka � Délka 	 výška [m] 

4010 49°48'52,07123S 18°27'05,30644V 309,895 

4011 49°48'50,37393S 18°27'06,14735V 309,702 

4012 49°48'49,33820S 18°27'06,02545V 309,543 

4014 49°48'48,45154S 18°26'58,53268V 310,406 

VSBO 49°50'00,64944S 18°09'49,79878V 340,904 

CFRM 49°41'05,25374S 18°21'11,45875V 373,582 

Tab. I: Zem�pisné sou�adnice stanovisek a bod� referen�ní sít� 

Pro p�evod zem�pisných sou�adnic do systému S-JTSK musela být 

provedena transformace. Transformace je podle [8] „zm�na sou�adnic z jednoho 

sou�adnicového referen�ního systému do jiného, založeného na odlišném datumu, 

a to prost�ednictvím jednozna�ného vztahu“.  

K transformaci sou�adnic bod� slouží transforma�ní klí�. „Klí� je rovnice 

umož�ující p�evod sou�adnic z jednoho sou�adnicového systému do jiného; v klí�i 

jsou obsaženy hodnoty posunu po�átk� sou�adnicových systém�, sto�ení 

sou�adnicových os a zm�na m��ítka; k ur�ení transforma�ního klí�e je pot�eba 

znát nutný nebo nadbyte�ný po�et bod�, jejichž sou�adnice jsou známé v obou 

sou�adnicových systémech (identické body)“.[8] 

Tento klí� obsahuje �ty�i trigonometrické body, u nichž známe sou�adnice 

jak v systému ETRS89 tak i v systému S-JTSK.  

Identické body použité v transforma�ním klí�i: 

�. 000927050210 „Olšiny“, 

�. 000936010300 „Pastuchovka“, 

�. 000936011130 „Hotel Merkur“, 

�. 000936060240 „U kapli�ky“. 
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Trigonometrické body byly voleny tak, aby ur�ované body byly uvnit� 

obrazce tvo�eného trigonometrickými body (obr. 9). Místopisy trigonometrických 

bod� jsou v p�íloze �. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 9: Poloha trigonometrických bod� v��i zájmové oblasti 

P�esnost m��ení GPS 

�íslo bodu horizontální p�esnost [m] 

CFRM/VSBO 

Vertikální p�esnost [m] 

CFRM/VSBO 

PDOP 

CFRM/VSBO 

4010 0,008/0,008 0,009/0,012 2,241/1,620 

4011 0,008/0,008 0,009/0,012 2,293/1,640 

4012 0,007/0,007 0,010/0,012 2,027/1,609 

4014 0,006/0,007 0,010/0,013 2,732/2,050 

Tab. II: P�esnost m��ení GPS 
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Výpo�etní software si ze zvolených trigonometrických bod� vypo�ítal prvky 

transforma�ního klí�e (prvky matice rotace), tyto parametry jsou uvedeny v tabulce 

III. Pomocí zvolené metody transformace, jako typ byla zvolena prostorová 

podobnostní transformace, pak zem�pisné sou�adnice stanovisek software 

p�epo�ítal do sou�adnic systému S-JTSK (tabulka V). Charakteristiky p�esnosti 

transformace jsou uvedeny v tabulce IV. Protokol transformace je uveden v p�íloze 

�. 3. 

Parametry prostorové transformace 

1. �ádek (pro X): 0.99999607 0.00003938 0.00001746 

2. �ádek (pro Y): -0.00003938 0.99999607 0.00002623 

3. �ádek (pro Z): -0.00001746 -0.00002623 0.99999607 

M��ítkový koeficient:      0.99999607 

Prvky rotace [radian]: 0.00003938 0.00001746 0.00002623 

Tab. III: Parametry prostorové transformace 

Charakteristiky p�esnosti transformace 

�íslo bodu DY DX DZ �íslo bodu DY DX DZ 

4010 0.005 0.007 0.000 27050210 -0.017 -0.007 0.000 

4011 0.005 0.006 0.000 36010300 0.010   -0.022 0.000 

4012 0.005 0.006 0.000 36011130    0.010    -0.022   0.000 

4014 0.005 0.007 0.000 36060240 0.007   0.028 0.000 

Tab. IV: Charakteristiky p�esnosti transformace 

Sou�adnice stanovisek v systému S-JTSK 

�íslo bodu Y [m] X[m] Z [m] 

4010 458691,06 1104925,81 267,48 

4011 458678,67 1104979,47 267,29 

4012 458683,77 1105011,17 267,13    

4014 458835,34 1105025,99 267,98 

Tab. V: Sou�adnice stanovisek v systému S-JTSK 
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4.3 Zam��ení okolí nádrže, b�ehové �áry a navržení profil� 

 Okolí nádrže bylo spole�n� s b�ehovou �árou zam��eno pomocí 

elektronického tachymetru Lecia TCR 307 (obr. 13). K zam��ení byly použity 

stanoviska 4010, 4012 a 4014. Na toto m��ení dále navazovalo navržení profil�. 

 Po zam��ení b�ehové �áry a jejím zobrazení v programu Kokeš bylo 

provedeno navržení �tvercové sít� (obr. 10). Byla vhodn� zvolena vzdálenost 

profil� a poloha sít�. Vzdálenost profil� byla stanovena na 15 metr�. Poloha sít� 

byla volena s ohledem na tvar nádrže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 10: Návrh �tvercové sít�  



Bc. Martin Lecián: Výškopisné a polohopisné zam��ení západní �ásti popílkových 

nádrží ESU v k.ú. Prost�ední Suchá pro projekt rekultivace plochy 

2010  28 

4.3.1  Vyty�ení bod� profil� na hrázi 

 Pro realizaci profil� bylo nejd�íve nutno vyty�it po�áte�ní body profil� na 

hrázi odd�lující nádrže (body �. 3104 až 3116). Vyty�ení bod� bylo provedeno 

totální stanicí Leica TCR 307 v programu VYTY�OVÁNÍ. Po vyty�ení bod� došlo 

k jejich stabilizaci, která byla provedena ocelovou trubkou o pr�m�ru 2 cm a délce 

20 cm a poté došlo ke kontrolnímu zam��ení bod�. 

4.3.2 Vyty�ení bod� �tvercové sít� na hladin� nádrže 

Vyty�ením bod� na hladin� se rozumí to, že se pomocí vyty�ovacích prvk� 

(sm�ru a vzdálenosti) najde poloha bodu �tvercové sít�. Tento bod sice nelze na 

hladin� nijak stabilizovat, ale jeho vyty�ení je nutné pro zm��ení hloubky dna. 

U vyty�ování bod� �tvercové sít� se nejd�íve uvažovalo tak, že se z 

po�áte�ních bod� profil� na hrázi (3104 - 3116) bude pomocí totální stanice 

za�azovat lo
ka s pískovým hloubkom�rem do sm�ru profilu, a pomocí lanka 

s vyzna�enými délkami �tvercové sít� (15 m) se bude m��it vzdálenost od 

stanoviska.  

Touto metodou se realizoval pouze jeden profil a po uvážení se dosp�lo 

k záv�ru, že rychlejší a mén� komplikovan�jší zp�sob bude vyty�ování bod� ze 

stanovisek 4010, 4012 a 4014, kdy se bude poloha bod� ur�ovat pomocí polárních 

vyty�ovacích prvk�, tedy úhlu a délky. Tato metoda se ukázala jako optimální 

zp�sob vyty�ování bod� na hladin� a byl s ní vyty�en zbytek bod�.  

4.3.3 M��ení hloubky dna 

 Po vyty�ení jednotlivých bod� �tvercové sít� došlo k  zam��ení hloubky dna 

a následnému zam��ení polohy hloubkom�ru vzhledem ke stanovisku. Zam��ení 

polohy bylo provedeno z d�vodu zjišt�ní polohy bodu, na kterém byla m��ena 

hloubka. Pro m��ení hloubky dna byl použit pískový hloubkom�r (obr. 11). 

 Pískový hloubkom�r je pásmo, které je vybaveno sv�telným a zvukovým 

za�ízením, sloužícím pro snadn�jší orientaci m��i�e. Po pono�ení hloubkom�ru do 

vody se zapne sv�telný a zvukový signál na bubnu navíjejícím pásmo. Po dotyku 
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závaží (které je umíst�no na za�átku pásma) na dno se sv�telný signál vypne. 

Touto informací je m��i� ujišt�n, že se za�átek pásma opravdu dotkl dna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 11: pískový hloubkom�r 



Bc. Martin Lecián: Výškopisné a polohopisné zam��ení západní �ásti popílkových 

nádrží ESU v k.ú. Prost�ední Suchá pro projekt rekultivace plochy 

2010  30 

5. POUŽITÉ P�ÍSTROJE 

Topcon HiPer plus 

 Pro GPS m��ení byla použita aparatura Topcon HiPer plus (obr. 12). Jedná 

se o dvoufrekvenn�í p�ijíma� firmy Topcon Positionings Systems, který m�že 

p�ijímat a zpracovávat signály L1 a L2 z družic GPS a GLONASS. Díky vlastnosti 

p�ijímat signály ze dvou systém�, tím pádem i z více družic, se zvýší rychlost a 

p�esnost v ur�ování sou�adnic bod�. Díky funkci co-op cracking je p�ijíma� 

schopen potla�it vedlejší odrazy signál� a je schopen p�ijímat i slabé a zašum�né 

signály. Technické parametry GPS p�ijíma�e jsou uvedeny v p�íloze �. 6. 

P�esnost m��ení aparaturou Topcon HiPer plus 

Statická a rychlá statická metoda L1+L2 horiz. 3 mm+1 ppm, vert. 5 mm+1,4 pmm 

Kinematická L1+L2 horiz. 10 mm+1,5 ppm, vert. 15 mm+2 pmm 

RTK L1+L2 horiz. 10 mm+1,5 ppm, vert. 15 mm+2 pmm 

Tab. VI: P�esnost m��ení GPS p�ijíma�e Topcon HiPer plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 12: Topcon HiPer plus 
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Leica TCR 307 

 Elektronický tachymetr Leica TCR 307 (obr. 13) je výrobkem švýcarské 

spole�nosti Leica Geosystems AG, která vyrábí techniku pro geodézii a 

fotogrammetrii. Tachymetr je ur�en pro b�žné geodetické práce a vyty�ovací 

úlohy. Pomocí zabudovaného viditelného laserového paprsku umož�uje m��ení 

vzdálenosti bez odrazného hranolu. P�ístroj má nekone�nou horizontální a 

vertikální ustanovku, pro dost�e
ování p�ístroje se používá laserová olovnice.  

Dosah infra�erveného dálkom�ru p�i pr�m�rném po�así na standardní 

hranol je 3500 m. Dosah laserového dálkom�ru s použitím hranolu za pr�m�rného 

po�así je 5000 m. Technické parametry tachymetru jsou uvedeny v p�íloze �. 6. 

P�esnost a doba m��ení vzdáleností tachymetru Leica TCR 307 

Program m��ení P�esnost Doba m��ení 

Standardní m��ení 2 mm + 2 ppm < 1 sec 

Rychlé m��ení 5 mm + 2 ppm < 0,5 sec 

tracking 5 mm + 2 ppm < 0,3 sec 

Odrazné štítky 5 mm + 2 ppm < 0,5 sec 

Tab. VII: P�esnost a doba m��ení vzdáleností 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 13: totální stanice Leica TCR 307 a odrazná hranol Leica 
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6. ZPRACOVÁNÍ DAT 

 Zpracování dat prob�hlo v n�kolika fázích. Nejprve se musela nam��ená 

data p�ipravit pro výpo�et v programu Groma. Potom byla ze sou�adnic vytvo�ilena 

mapa v programu Kokeš a v programu Surfer byl vytvo�en prostorový model 

terénu. 

6.1 Zpracování dat v programu Groma verze 7 

 Program Groma (obr. 14) je výrobkem �eské firmy Geoline, spol. s r.o., je 

ur�en ke geodetickým výpo�t�m a lze v n�m �ešit základní geodetické úlohy.[9] 

 V tomto programu byly z nam��ených dat vytvo�eny sou�adnice pro další 

zpracování. Nam��ená data byla do programu na�tena v souborech s p�íponou 

*.MES, tuto p�íponu mívají soubory, které byly do po�íta�e na�teny z totálních 

stanic. V programu bylo provedeno ozna�ení stanovisek a orientací na daných 

bodech a proveden výpo�et sou�adnic. Cílový soubor byl uložen s p�íponou *.STX, 

aby bylo možno se sou�adnicemi dále pracovat v programu Kokeš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 14: Ukázka programu Groma 
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6.2  Zpracování v programu Kokeš verze 7.55 

 Interaktivní grafický program Kokeš (obr. 15) je nástroj pro všechny b�žné 

geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových d�l. [10] 

 Tento program byl použitý pro vytvo�ení mapové dokumentace zájmové 

lokality. Po na�tení sou�adnic do programu byla vytvo�ena kresba.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 15: Ukázka programu Kokeš 
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6.3 Zpracování v programu Surfer 

 Program Surfer slouží pro modelování terénu, výstupy z n�j mohou tvo�it 

vrstevnicové a vektorové mapy terénu, drát�né modely (obr 17.), prostorové 

modely (obr. 16) nebo modely terénu s texturou znázor�ující vrstvy se stejnou 

nadmo�skou výškou (obr 18). 

 Ke zpracování bylo nutno p�evést sou�adnice všech bod� sloužících 

k vytvo�ení prostorového modelu do formy, se kterou program pracuje. Po na�tení 

sou�adnic ve form� textu se pomocí funkce GRID sou�adnice p�evedly do souboru 

s p�íponou *.GRD. Ze souboru s touto p�íponou je program schopen vytvo�it 

veškeré výškové mapy a modely terénu. 

obr. 16: Prostorový model terénu 
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obr. 17: Drát�ný model terénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 18: Vrstevnicový model 
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7. ZÁV�R 

 Cílem diplomové práce bylo p�ipojení lokality do systému JTSK technologií 

GNSS, výškopisné a polohopisné zam��ení bod� terénu, zpracování dat, 

vyhotovení mapy a prostorového modelu. 

 M��ení v lokalit� bylo provedeno v n�kolika etapách. V první etap� došlo 

k vybudování stanovisek a zam��ení t�chto stanovisek technologií GNSS. 

Zpracováním nam��ených dat na t�chto stanoviscích byly vypo�teny jejich 

sou�adnice v systému JTSK a nadmo�ské výšky v systému Bpv. Tím byl spln�n 

první bod zadání.  

V následující etap� bylo provedeno zam��ení okolí nádrže, b�ehové �áry a 

zam��ení dna nádrže. Toto m��ení bylo provedeno z d�íve ur�ených stanovisek. 

Okolí i b�ehová �ára byly zam��eny metodou polárních sou�adnic a dno nádrže 

bylo zam��eno pískovým hloubkom�rem z bod� �tvercové sít� zvolené na hladin� 

nádrže. T�mito m��ickými �innostmi byla získána pot�ebná data pro vytvo�ení 

mapové dokumentace.  

Další etapou bylo zpracování nam��ených dat. K tomu bylo použito n�kolik 

výpo�etních program�, které sloužily pro p�evod nam��ených dat do podoby 

sou�adnic a vytvo�ení grafické podoby zájmové lokality. 

 Výsledkem diplomové práce je mapa, obsahující polohopis a výškopis a 

digitální model terénu. Tyto dva výstupy budou dále sloužit pro projekt rekultivace, 

za jejímž ú�elem bylo m��ení provád�no. 
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