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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je geodetické zaměření polohopisu, výškopisu a určení 

kubatur skládky TKO Hantály a.s.  

V této bakalářské práci je nejprve rozebrána charakteristika lokality, důvody a cíle 

měření. Dále jsou zde popsány souřadné systémy, je zde zmínka o geodetických sítích 

České republiky a obecná charakteristika použitých měřických metod. V praktické části je 

uvedena analýza samotného měření (práce v terénu) a uvedeny základní kancelářské práce, 

které s měřením souvisejí. V závěru bakalářské práce nechybí zhodnocení výsledků, ke 

kterým práce směřovala a kterých bylo dosaženo.  

K bakalářské práci jsou přiloženy i potřebné měřické výkresy- výkres polohopisu a 

perspektiva I. a II. etapy. 

Klíčová slova: 

Polohopis, výškopis, výpočet kubatur, GNNS, totální stanice, I. a II. etapa, skládka, měření 

SUMMARY 

The main objective of the bachelor thesis is a geodetic alignment of planimetry, 

hypsography and calculation of cubage of the TKO Hantály a.s. dump. 

The initial part of the thesis deals with characteristics of the location, reasons and 

objectives of the measurements. The following part describes the systems of coordinates, 

there is also mentioned the geodetic networks in the Czech Republic and a general 

characteristics of the metrical methods used. The practical part analyses the fieldwork 

measuration and there is also a list of the basic office work related to the measuration. The 

final part of the thesis contains valuation of the findings as the general aim of the thesis.  

The integral part of the bachelor thesis are the necessary metrical drawings – drawing 

of planimetry and drawing of first and second phase perspective. 

Key Words: 

Planimetry, hypsometry, calculation of cubages, GNNS, total station, 1st and 2nd phase, 

dump, measuration 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČR   Česká republika 

Bpv   Balt po vyrovnání 

S-JTSK  Systém-Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ETRS-89 Evropský terestrický referenční systém (European Terrestrial 

Reference Systém-89) 

CZEPOS  Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČSNS   Česká státní nivelační síť 

KN   Katastr nemovitostí 

GNSS Globální družicový polohový systém (anglicky Global Navigation 

Satellite System) 

RTK   Kinematické měření v reálném čase (Real Time kinematic) 

VRS3 - MAX  Virtuální referenční stanice  

PPBP   Podrobné polohové bodové pole 

DOP   Snížení přesnosti (z angl. Dilution of Precision) 

PDOP  Polohová odchylka od přesnosti (z angl. Positional Dilution of  

    Precision) 

HDOP   Horizontální odchylka od přesnosti (Horizontal Dilution of   

    Precision) 

VDOP   Vertikální odchylka od přesnosti (Vertical Dilution of Precision). 

PC   Osobní počítač (z angl. personal computer) 

DGN, DXF  formát souboru programu Microstation 
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1 ÚVOD 

V dřívějších dobách neexistovala na našem území legislativa, která by říkala, jak 

bychom měli s odpady nakládat. Vznikala tak spousta smetišť a nelegálních skládek, na 

kterých se objevovalo cokoliv a jejichž stav byl katastrofální. Tyto skládky měly velký vliv 

na životní prostředí. O nápravě těchto skládek se začalo hovořit až po roce 1989. Ovšem i 

přes velkou snahu byly některé skládky projektovány do nevhodné lokality. Bylo tak 

učiněno z nedostatečných zkušeností projektantů [1]. 

V dnešní době už skládky nepřibývají. Naopak, dochází k uzavírání skládek, jejich 

rekultivaci a jejich zapojení do krajiny. Skládky musí být projektovány tak, aby 

nedocházelo k úniku cizorodých látek do prostředí, vod a ovzduší [1].  

Jednou z takových skládek je i skládka TKO Hantály a.s. nacházející se 

v Jihomoravském kraji mezi obcemi Velké Bílovice, Velké Pavlovice a Vrbicemi.  

 Druhá kapitola této práce se zabývá charakteristikou měřené lokality a jsou zde 

uvedeny základní informace o skládce TKO Hantály a.s.  

Ve třetí kapitole jsou rozebrány cíle a důvody měření včetně seznamu přiložených 

měřických dokumentů.  

Čtvrtá kapitola se zabývá souřadnými systémy a geodetickými sítěmi používanými 

v České republice a dále jsou popsány obecné měřické metody použité při měřických 

pracích. Při měření GNSS aparaturou bylo využito měřické metody RTK, u měření totální 

stanicí metody tachymetrie. Měření polohopisu je popsáno z hlediska polární metody, 

měření výškopisu pak jako trigonometrické určování výšek. Jsou zde také popsány 

produkty sítě CZEPOS, je zde i zmínka o ČÚZK a jeho činnostech. 

Pátá kapitola vypovídá o vlastních pracích v terénu - o rekognoskaci terénu, připojení 

měřických stanovisek do polohového a výškového systému, o měření bodů PPBP. Hovoří 

se v ní také o číselném a grafickém zpracování měřených hodnot a o geodetických 

softwarech, použitých při výpočtu. 
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Šestá kapitola zahrnuje výsledky a cíle, ke kterým práce směřovala a které byly 

měřením dosáhnuty. 

V poslední části práce je umístěn seznam použité literatury, seznam obrázků a 

tabulek a seznam příloh. Mezi seznamem příloh nalezneme zápisník z GNSS aparatury, 

záznam, výpočet a seznam souřadnic měřených podrobných bodů určených totální stanicí, 

výpočet kubatur, základní informace o použitých strojích (kalibrační protokoly), údaje o 

trigonometrických bodech a měřické výkresy. 
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2 CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ZÁJMOVÉHO OBJEKTU 

Skládka TKO Hantály a.s. se nachází v Jihomoravském kraji (v dřívějším okrese 

Břeclav). Tato společnost byla založena roku 1991 ve Velkých Bílovicích. Hantály a.s. 

mají dvě střediska svozu. Hlavní středisko svozu nalezneme ve Velkých Pavlovicích. Zde 

se nachází tzv. středisko TESO (Technický svoz odpadu). Druhé svozové středisko leží 

mezi Velkými Bílovicemi, Velkými Pavlovicemi a Vrbicemi. Jedná se o středisko ESO 

(Ekologická skládka odpadu) a právě jí se tato bakalářská práce zabývá.  

 

Obr. 1 Lokalita měření [2] 

2.1 Historie společnosti  

Skládka vznikla jako řešení špatného stavu všech tehdejších skládek komunálního 

odpadu, nacházejících se v břeclavském okrese. Tyto skládky nevyhovovaly normám nově 

vznikajícím v té době, proto byly skládky uzavřeny a byla nařízena jejich obnova. Většina 

obcí a měst neměla dostatek financí na obnovu těchto skládek. Po kraji nebylo ani dostatek 

vhodných lokalit na založení skládek a tak řešením bylo vytvořit jednu společnou skládku 

pro celý okres, která vyhovuje novým normám. Na základě vyhodnocení 

hydrogeologického a geologického průzkumu byla vybrána právě tato lokalita. V roce 

1993 byla realizována I. etapa skládky a do provozu byla skládka uvedena 1. 1. 1994. 

Firma Hantály a.s. nezajišťuje pouze bezpečné nakládání s odpady a jejich 

znehodnocování, ale také přepravu odpadů na skládku.  
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V roce 1995 Hantály a.s. započaly práce se separací odpadů a to s papírem a plastem. 

Postupem let separace papíru a plastu rostla a tyto materiály byly předávány k dalšímu 

zpracování. 

Důležitou roli sehrálo pro Hantály a.s. zefektivnění vyžití odpadů. Bylo nutné najít 

svou velikostí vyhovující lokalitu, nacházející se v břeclavském okrese a takovou, aby vliv 

staveb a technologií neměl vliv na životní prostředí. Pro tyto účely vyhovovala bývalá 

výrobní hala Drůbežářských závodů ve Velkých Pavlovicích [3].  

2.2 Středisko ESO (Ekologická skládka odpadu) 

Skládka se nachází v Jihomoravském kraji, v břeclavském okresu mezi obcemi 

Velké Pavlovice - Velké Bílovice - Vrbice. Zhruba v polovině cesty mezi Velkými 

Pavlovicemi a Velkými Bílovicemi se nachází osada Trmanice a právě z ní vede účelová 

silnice v délce cca 4 km k dané lokalitě (viz. obr. č. 2). Na této skládce probíhá likvidace 

komunálního a průmyslového odpadu. Oblast pro svoz odpadu tvoří 35 měst a obcí 

břeclavského kraje [4]. 

 

Obr. 2 Středisko ESO [5] 
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I. etapa skládky, která byla zprovozněná v lednu 1994, je již v současnosti 

rekultivována a práce probíhají na skládce, která je označována jako etapa II. Tato funguje 

od září 2001 a je situována severovýchodně od původní etapy. 

Technický komplex skládky tvoří: manipulační prostor pro převzetí dovezeného 

odpadu, provozní a sociální objekt a zařízení na vážení odpadu (digitální váha, počítačový 

systém) [4]. 

Zvláštností skládky TKO ESO Hantály a.s. je to, že během skládkování jsou do 

určitých vrstev skládky vkládány trubice s otvory, které slouží pro sběr plynů, vznikajících 

při rozkladu odpadu. Plyn se sbírá do zásobníku a spalováním je přeměňován na elektřinu. 

Až skládka dosáhne projektované výšky, zakryje se folií (proti úniku plynů) a bude 

zasypána zeminou s travním porostem. Takto upravená skládka může být znovu začleněna 

do krajiny. 
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3 CÍL, PŘEDMĚT A ROZSAH MĚŘENÍ 

Na základě objednávky p. Grůzy - Eso Hantály a.s. bylo zaměření území, jehož 

předmětem bylo polohopisné a výškopisné zaměření I. a II. etapy skládky TKO- Hantály a 

výpočet kubatur. Skládka se každoročně přeměřuje. U I. etapy se zkoumá, zda skládka 

ještě sedá a zda nedochází k sesunu půdy na jejích svazích. U II. etapy skládky se zkoumá 

její roční příbytek navezeného odpadu. Dle požadavků měřická dokumentace obsahuje: 

–  Polohopis I. etapy M 1: 500 

–  Polohopis II. etapy M 1: 500 

–  Perspektiva I. etapy    

–  Perspektiva II. etapy  

–  Seznam souřadnic I. a II. etapy 

–  Výpočet kubatur I. a II. etapy 
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4 POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ SYSTÉMY, POUŽITÉ MĚŘICKÉ 
METODY 

4.1  Souřadnicové systémy 

Souřadnicový systém je systém, který je dán určitými parametry a slouží 

k jednoznačnému určení polohy a výšky určovaných (zaměřovaných) bodů. Parametry 

charakterizující daný souřadný systém jsou dány zvolenou referenční plochou- elipsoidem, 

rovinou nebo koulí. Mezi tyto parametry patří určení počátku souřadných os (tzv. 

výchozího bodu), druh soustavy souřadnic, jednotky míry souřadného systému, směr, počet 

a charakter význačných směrů. Souřadnicový systém je nazýván proto, že poloha a výška 

bodů je určena číselně - tzv. souřadnicemi. Souřadnice mohou být představovány 

vzdáleností nebo úhly vzhledem k referenčním bodům. Některé státy používají pro 

zobrazení a výpočet bodů vlastní souřadnicové systémy (jiná referenční plocha a jiný typ 

zobrazení).   

Soustava souřadnic se dělí na ortogonální a polární soustavu. Ortogonální soustava je 

taková soustava, v níž se zaměřují dvě navzájem kolmé vzdálenosti. Polární soustava 

souřadnic je taková soustava, kdy se nejdříve změří délky mezi stanoviskem a bodem a 

následně vodorovný úhel mezi záměrou na bod a jedním pevným směrem. 

Souřadné systémy využívané na našem území:  

– Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) 

– Výškový systém Balt po vyrovnání (Bpv) 

– Evropský terestrický referenční systém (ETRS) 

– Světový geodetický systém 1984 (WGS 84) 

– Katastrální souřadnicový systém gusterbergský 

– Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský 

– Tíhový systém 1995 (S-Gr 95) 

– Souřadnicový systém 1942 (S-42/83) 
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4.2 Geodetické sítě 

Geodetickou síť představuje množina bodů, které tvoří bodové pole. Tato pole se 

rozdělují na polohové, výškové a tíhové bodové pole a ty pak dále na základní a podrobné 

bodové pole. 

4.2.1 Polohové geodetické sítě 

Základ pro polohové pole tvoří trigonometrická síť. Je to síť trojúhelníků, 

vytvořených na vyvýšených a viditelných místech zemského povrchu. Základní 

polohopisnou síť tvoří body české státní trigonometrické sítě (ČSTS) I. - V. řádu, 

referenční sítě nultého řádu, body astronomicko-geodetické sítě (AGS) a body 

geodynamické sítě. Body PPBP tvoří body zhušťovací, ostatní pevné a dočasně 

stabilizované. 

4.2.2 Výškové základy 

Pro určování výšek bodů je nutné určit základní nulovou hladinu (nulový bod),  

od níž se pak počítají výšky ostatních měřených bodů. Každý výškový systém má jinou 

nulovou hladinu moře. Na území ČR byl dříve používán Jadranský výškový systém, jehož 

nulová hladina (nulový bod) byl v Terstu. V dnešní době je měřeno v systému Baltském, 

který je určen nulovou hladinou moře v Kronštatu. Rozdíl mezi těmito dvěma systémy je 

38- 42 cm. Základní výškové bodové pole tvoří základní nivelační body a body České 

státní nivelační sítě (ČSNS) I. až III. řádu. Dále pak výškové pole tvoří body podrobného 

výškového bodového pole, jimiž jsou nivelační body IV. řádu a body plošné nivelační sítě. 

Základních nivelačních bodů je 12, z níž nejdůležitější je základní nivelační bod Lišov u 

Českých Budějovic. 

4.3 Výšková měření 

Výšky bodů dávají představu o výškových poměrech území, proto pro výšková 

měření musí být vybudováno vhodné výškové bodové pole. Toto výškové bodové pole 

představuje výškový systém, který je charakterizován střední hladinou moře, na níž leží 

nulový bod.  A právě od tohoto nulového bodu se výšky měřených bodů odečítají. 
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Výšky bodů je možno určit dvěma metodami - přímo a nepřímo. Mezi přímé měřické 

metody při určování výšek a převýšení patří geometrická a hydrostatická nivelace. Za 

nepřímé metody určování je považováno trigonometrické určení výšek a nivelace 

barometrická. Při měření výšek a převýšení jsou body určovány nivelačními stroji a 

dalšími vhodnými pomůckami. Těmito pomůckami jsou nivelační latě (typ latě je dán 

metodou nivelace), na lati nalezneme libelu (ustavení latě do svislé polohy) a držáky (pro 

lepší držení latě), a nivelační hřeby nebo podložky (žabky). Žabky využíváme při měření 

technické a přesné nivelace při zaměřování bodů na nestabilním podloží. Žabka je zaražena 

do země, vzniká pevný bod, na který je postavena lať. Nivelačních hřebů je použito při 

měření velmi přesné nivelace.  

4.3.1 Druhy nivelace  

Podle požadované přesnosti nivelaci dělíme [6]: 

– zvlášť přesná nivelace (ZPN);  

– velmi přesná nivelace (VPN) - měření bodů v základním výškovém poli a 

v ČSNS I. a II. řádu; 

– přesná nivelace (PN) - měření bodů v nivelačních sítích III. a IV. řádu a u 

plošné nivelační sítě a v inženýrské geodézii; 

– technická nivelace (TN) - pomocí ní se určují výšky podrobného výškového 

pole. 

Výběr metody závisí na požadované přesnosti a postupu měření, přístrojovém 

vybavení, hustotě bodového pole a dostupnosti měřených bodů v terénu.  

4.3.2 Zásady technické nivelace 

Při nivelaci je nutné řídit se následujícími zásadami [7]: 

a) nivelační přístroj musí odpovídat podmínce, že střední kilometrová chyba 

  mm 5  mO ≤ ( kmRh ⋅≤Δ 20 ); (1) 

b)  nivelační latě mohou být dřevěné nebo kovové s centimetrovou stupnicí, z jednoho 

 kusu nebo sklápěcí či teleskopické o délce 2 – 4 m, opatřené krabicovou libelou; 
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c)  nivelační podložky litinové nebo kovové s polokulovitým vrchlíkem; 

d)  délky záměr (vzdálenost latí od nivelačního přístroje) se volí s ohledem na sklonitost 

 terénu, stav ovzduší (při vyšších teplotách se vzduch chvěje) a požadovanou přesnost. 

 V rovinném terénu může délka sestavy dosáhnout až 120 m, ale doporučuje se, aby 

 nepřesahovala 60 m. Rozdíl v délkách záměr u jedné nivelační sestavy by neměl 

přesáhnout 1 – 2 m, proto lze délku záměr pouze krokovat; 

e)  maximální délka nivelačního pořadu u vloženého nivelačního pořadu je 5 km, 

 u uzavřeného 3 km; 

f)  výšky záměr nad terénem by neměly klesnout pod 0,3 m; 

g) polní zkoušku nivelačního přístroje provádět vždy po delším transportu a každé ráno 

 před měřením; 

h)  ověření výšek výchozího a koncového nivelačního bodu je nutno provádět vždy 

 alespoň na jeden nejbližší známý nivelační bod před započetím měření nivelačního 

 pořadu; 

i) mezní odchylka nivelačních pořadů technické nivelace (mezi daným a naměřeným 

 převýšením).  

 Rh ⋅=Δ 40  ……. Základní přesnost  (2) 

 Rh ⋅=Δ 20 …… Zvýšená přesnost (3) 

R……je délka nivelačního pořadu v kilometrech 

4.4 Tachymetrie 

Tachymetrie je měřická metoda, při které se současně získávají podklady pro 

polohopis a výškopis mapy. Polohopis je obraz předmětů šetření na mapě ukazující jejich 

polohu, rozměr a tvar ve vodorovné zobrazovací rovině nahrazující skutečnou zakřivenou 

plochu. Výškopis je grafické zobrazení výšek měřených bodů na mapě pomocí vrstevnic, 

výškových kót a technických šraf. „Technické šrafy se používají jako doplněk obou 

předchozích metod k vyjádření náhlé změny terénu.“ [8].   
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4.4.1 Přístroje a pomůcky 

Pro tachymetrická měření se používají stroje tzv. tachymetry. Tachymetry jsou 

úhloměrné přístroje, které kromě úhlů vodorovných a svislých měří i vzdálenost mezi 

určovaným bodem a stanoviskem. Mezi tachymetry patří optické dálkoměry, případně 

teodolity, vybavené speciálním zařízením (vybavené svislým kruhem a dálkoměrnými 

ryskami). Další pomůckou potřebnou pro měření jsou tachymetrické latě. Pokud při 

tachymetrickém měření je používána totální stanice, místo tachymetrické latě bude pak 

použito odrazného hranolu [9].  

Druhy optických dálkoměrů [9]: 

– dálkoměry bez latě 

– dálkoměry s latí 

• dálkoměry nitkové - teodolity a nivelační přístroje, kdy dálkoměry 

jsou opatřeny dvěma vodorovnými ryskami, umístěnými symetricky 

vzhledem ke střednímu vodorovnému vláknu; 

• diagramové dálkoměry – „tyto dálkoměry samočinně redukují šikmo 

měřené délky na vzdálenosti vodorovné“ [10]; 

• dvojobrazové dálkoměry - pomocí optickomechanických zařízení 

vytvářejí v zorném poli dalekohledu dva obrazy zacílené na latě.  

Patří sem dálkoměry autoredukční – přímé určení vodorovné 

vzdálenosti. 

4.4.2 Tachymetrie s elektronickým tachymetrem 

Při tachymetrickém měření se použije výsuvná výtyčka, na které je umístěn odrazný 

hranol. Jako měřický stroj bude použita totální stanice. Elektronické tachymetry se 

vyznačují vysokou přesností délkového měření a velkým měřícím dosahem. Pomocí nich 

mohou být změřeny polární souřadnice (příp. relativní pravoúhlé souřadnice) a převýšení. 

Měřená data jsou automaticky ukládána do paměti přístroje. 

Při této metodě měření se využívá tzv. velkoplošné tachymetrie. Stanoviska musí být 

zvolena tak, aby byla zajištěna viditelnost mezi jednotlivými stanovisky. Orientace směrů 

na stanoviskách je získána zacílením na sousední stanoviska. Během tohoto cílení se 
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zaměří i prvky pro výpočet převýšení. Výšky stanovisek jsou ale již předem určeny 

nivelací. Tachymetrická stanoviska tvoří polygonový pořad. Souřadnice stanovisek budou 

určeny výpočtem oboustranně orientovaného polygonového pořadu [11]. 

Pomocí polárních souřadnic (tj. vodorovná délka od stanoviska po zaměřovaný bod a 

vodorovným úhlem mezi bodem a určitým pevným směrem) se určuje poloha 

zaměřovaných bodů vzhledem k tachymetrickému stanovisku, jehož poloha a výška je 

známa. „Výšky bodů se určí trigonometricky (tj. ze svislého úhlu a délky). Pro každý takto 

měřený bod je měřena vzdálenost s´(vzdálenost šikmá) od stanoviska po bod, vodorovný 

úhel ω mezi tímto směrem a určitým známým směrem (záměra např. na trigonometrický 

bod) bodového pole a výškový úhel β“ [12]. 

4.4.3 Trigonometrické určení převýšení 

Trigonometrické určení výšek a převýšení je založeno na řešení trojúhelníku. Tato 

metoda měření se použije tehdy, když není možnost přímého měření výšky objektu. 

Měření je provedeno buď teodolitem, nebo totální stanicí a signalizačními pomůckami. 

Strojem, který je ustaven na bodu A, je změřen výškový úhel nebo zenitová vzdálenost na 

signál postavený na druhém bodě B. Trigonometrické měření převýšení vychází z řešení 

trojúhelníku- záměrná přímka, horizont teodolitu a svislice signálu (obr. č. 3). Pokud je 

známa vodorovná vzdálenost s  nebo šikmá vzdálenost s´, může být spočítána svislá 

vzdálenost h1 a pomocí ní hodnota převýšení h2. Pro určení převýšení je potřeba znát 

hodnoty naměřených výšek přístroje vs a signálu h [13]. Pro výpočet bude použito 

následujících vztahů: 

 hhvHhvHH sAsAB −++=++= 12  (4) 

ββ sin´2 ⋅=⋅= stgsh  (5)  
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Obr. 3 Princip trigonometrického určení výšek [14] 

4.5 GNSS měření 

Globální družicový polohový systém (anglicky Global Navigation Satellite System, 

zkratkou GNSS) je služba umožňující prostorové určování polohy na celém světě za 

pomoci družic. GNSS je nevojenský civilní navigační systém (spravován civilními - 

nevojenskými organizacemi). GNSS využívá systému Evropské unie, systému Gallileo. 

Systém Gallileo pracuje na stejném principu jako americký systém GPS NAVSTAR a 

ruský GLONASS. 

GPS je převážně vojenský navigační systém, který byl vyvinut a dodnes je spravován 

ministerstvem obrany USA. GLONASS je ruský vojenský navigační systém. Evropské 

státy neměli k GPS a GLONASS systémům důvěru a bylo jim vytýkáno, že jsou 

spravované jen jedním státem, proto usilovaly o vybudování systému, který bude 

nevojenský a bude spravován nadnárodně. Tyto požadavky splňuje Globální družicový 

polohový systémem (GNSS), který byl v červnu 2009 zaveden i na našem území. 

U běžných uživatelů se systémy GPS těší oblibě. Důvody jsou následující: 

– relativně vysoká polohová přesnost (od desítek metrů až po milimetry); 

– schopnost určovat rychlost a čas s přesností odpovídající přesnosti polohové; 

– dostupnost signálu kdekoliv na Zemi; 

– standardní polohová služba systému je civilním uživatelům dostupná bez 

omezení, bez poplatků a je možné použití relativně levného zařízení; 

– systém pracuje za každého počasí a je dostupný 24 hodin; 

– polohu je možné určovat v třírozměrném prostoru. 
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4.5.1 Struktura systému GNSS 

GNSS je tvořen třemi základními segmenty [15]:  

Kosmický - je tvořen soustavou družic, systematicky rozmístěných na oběžných drahách a 

vysílajících navigační signály. Skládá se z 24 družic - 21 navigačních a tří aktivních 

záložních družic. Kromě uvedených družic se na zemi nachází ještě další čtyři záložní 

družice, které musí být v případě potřeby umístěny na oběžnou dráhu a uvedeny do 

provozu do 48 hodin. Oběžné dráhy mají vůči Zemi stálou polohu. Družice Zemi oběhnou 

přibližně za 12 hodin. Konstelace je tvořena šesti oběžnými drahami se čtyřmi družicemi 

na každé z nich. Sklon každé je okolo 55 stupňů vzhledem k rovníku. Takovéto rozmístění 

družic zaručuje trvalé signály minimálně ze čtyř družic po celých 24 hodin, na kterémkoliv 

místě na Zemi (obr. č. 4). 

 

Obr. 4 Kosmický segment GNSS[16] 

Řídicí - tento segment řídí celý globální družicový systém. Skládá se z jedné hlavní řídící 

stanice, 5 monitorovacích stanic a tří pozemních řídících stanic. Hlavní řídící stanice je na 

letecké základně v Colorado Springs v USA. Ostatní stanice jsou rovnoměrně rozmístěny 

po zemském povrchu. Pokud družice prolétne nad touto stanicí, probíhají korekce v dráze 

letu družice a také korekce vysílaného signálu. Dále dochází k synchronizaci atomových 

hodin na družici. Řídicí systém provádí zprávu a údržbu družic a spolupracuje 

při umisťování nových družic (obr. č. 5). 
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Obr. 5 Rozmístění stanic řídicího segmentu na Zemi [17] 

Uživatelský - tento segment se skládá z GNSS přijímačů běžných uživatelů a dalších 

technických zařízení, které umožňují využívání družicového polohového systému. GNSS 

přijímače provedou na základě přijatých signálů z družic výpočty polohy, rychlosti a času. 

Pro výpočty je zapotřebí signálů alespoň ze čtyř družic, výhodné je však použít družic více. 

GNSS je uživatelským zařízením. Tento přístroj přijímá a zpracovává různé druhy 

GNSS signálů (základní frekvence, C/A kód, P - kód, Y - kód, navigační zpráva,….) a  

na výstupu poskytuje polohu, čas a rychlost pohybu. GNNS přijímač má tři části: anténu, 

navigační přijímač a navigační počítač. Pro určování polohy musí být zvolen vhodný 

souřadnicový systém. GNSS pracuje v geocentrickém souřadnicovém systému spojeným 

se zemí. Ten je vhodný pro uživatelský a řídicí segment. Pro popis pohybu družic je zvolen 

systém, který má střed umístěn ve středu sluneční soustavy. Na převod souřadnic musíme 

mít definovanou vhodnou transformaci. V současnosti jsou na území ČR používány 

systémy dva. Jedná se o Světový geodetický systém- 1984 (WGS 84, z angl. World 

Geodetic System) a o Evropský terestrický referenční systém (ETRS) [15]. 

4.5.2 Principy měření 

Družicové polohové systémy jsou budovány jako pasivní dálkoměrné systémy. 

Přijímač určuje svoji vzdálenost k několika družicím navigačního systému a výpočet své 

polohy provede protínáním. Určování vzdáleností lze provádět na základě [15]: 
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– kódových měření - určování vzdáleností probíhá pomocí pseudonáhodných 

kódů vysílaných jednotlivými družicemi - tzv. pseudovzdáleností. Přesnost 

tohoto měření se pohybuje řádově v metrech; 

– fázových měření – při tomto měření přijímač vychází z rozdílu nosné vlny 

(počtu vlnových délek nosných vln mezi přijímačem a družicí). Přesnost 

měření se pohybuje v milimetrech. 

4.5.3 Faktory ovlivňující přesnost systému GNNS  

Existuje několik významných faktorů, které ovlivňují přesnost výše zmíněného 

systému GNSS [15]: 

– řízení přístupu k signálům z družic; 

– stav družic; 

– rozsah přesnosti měřen; 

– poměr signál/šum; 

– vícecestné šíření - kvalita signálu snížena vlivem odrazu signálu od okolních 

objektů s vysoce odrazným povrchem; 

– počet viditelných družic - přijímač by měl mít signál minimálně ze čtyř 

družic, výhodné je jich použít však více; 

– geometrické uspořádání družic - ovlivňuje přesnost určování polohy. Čím 

vznikne ostřejší úhel mezi družicemi (čím jsou k sobě blíž), tím vznikne vyšší 

nepřesnost v určování polohy. K ohodnocení kvality geometrického 

uspořádání se použije parametr DOP -tzv. parametr snížení přesnosti (z angl. 

Dilution of Precision). Čím nižší hodnota DOP, tím je přesnější určení polohy 

a času; 

– typ přijímače; 

– přesnost hodin na družicích; 

– vliv ionosféry a troposféry; 

– chyba hodin přijímače. 
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4.5.4 Základní metody měření  

Níže jsou uvedeny a popsány metody, využívané při měření GNSS přístroji [17] : 

• Statické metody - výsledek tohoto měření dosahuje maximální požadovanou 

přesnost, proto je měření vhodné pro práce jako sledování posunů, budování 

polohových základů, atd. 

– statická metoda – observační doby mohou trvat od několika hodin až po 

dobu několika dní. Jedná se o nejnáročnější a nejpřesnější metodu 

(milimetrová přesnost, přesnost při 24 hod observaci dosahuje 3 až 1 mm); 

– rychlá statická metoda (pseudostatická) – observační doba trvá jen několik 

minut. Měření je prováděno pomocí dvoufrekvenčního přijímače s P kódem a 

počtem 5 - 6 družic. Přesnost se pohybuje kolem 5 až 15 mm. 

• Kinematické metody – „vyznačují se zejména rychlostí určení prostorové polohy 

(ta se přiřazuje k časovým okamžikům předem nastavených časových intervalů)“ [17].  

– metoda stop and go (polokinematická metoda) – metoda podobná metodě 

rychlé statické. Přijímač měří i při přesunu aparatury mezi body. Po počáteční 

několikaminutové inicializaci se určuje poloha ostatních bodů. Přesnost 

měření se pohybuje od 1 až 2 cm;  

– kinematická metoda s inicializací – „nejprve opět provedena 

několikaminutová inicializace, poté se určuje poloha bodů v předem 

nastaveném časovém intervalu. Přesnost metody se uvádí v rozmezí 2 až 5 

cm“ [17];  

– kinematická metoda bez inicializace – „obdobná předchozí metodě, pouze 

nedochází k počáteční inicializace. Této metody se užívá např. při určování 

trajektorie pohybujících se vozidel, letadel, atd.“ [17]; 

– Real Time Kinematic (RTK) – metoda určování polohy v reálném čase. Je 

to nejmodernější měřická metoda. Měření probíhá na základě přenosu korekcí 

z referenční stanice, umístěné na bodě o známých souřadnicích do GNSS 

pohyblivé aparatury, kde se data vyhodnotí. Metody se využívá zejména při 

určování bodů PPBP. Přesnost se pohybuje od 20 až 5 mm.  
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Diferenciální GPS (DGPS) – „metoda založena na skutečnosti, že chyby měřených 

pseudovzdáleností jsou silně korelovány pro nepříliš vzdálené přijímače. Umístíme-li jeden 

z přijímačů na bod se známými souřadnicemi, můžeme chyby pseudovzdáleností vypočítat 

a předat je druhému přijímači. Při uvážení těchto korekcí vzroste přesnost určení polohy 

druhým přijímačem “ [17]. 

4.6 CZEPOS 

CZEPOS je Česká síť permanentních stanic pro určování polohy, která je na území 

ČR budována a spravována Zeměměřickým úřadem. CZEPOS je Česká síť permanentních 

stanic pro určování polohy, která je na území ČR budována a spravována Zeměměřickým 

úřadem. Této sítě se využívá při určování polohy pomocí GNSS přístrojů. Uživatelům 

těchto přístrojů jsou poskytována korekční data v reálném čase, kdy pomocí ní mohou určit 

polohu pohybujícího se nebo pevného bodu v terénu [18]. 

CZEPOS se v současné době skládá z 27 permanentních stanic umístěných na území 

ČR a 27 stanic umístěných v zahraničí. CZEPOS je součástí geodetických základů ČR. 

Rozmístění stanic je uvedeno na obrázku č. 6.  

 

Obr. 6 Rozmístění permanentních stanic sítě CZEPOS [18] 
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– DGPS (diferenční GNSS) - při využití těchto služeb stačí jednoduchý 

přijímač, umožňující kódová měření; 

– RTK (real time kinematics) - pro měření potřebuje dvoufrekvenční přístroj, 

který přijímá a zpracovává RTK korekce. Pro příjímání korekcí je nutné mít 

mobilní telefon s připojením na internet; 

– VRS (virtuální referenční stanice) -„Tyto stanice k výpočtu využívají 

korekcí data z více stanic CZEPOS - tzv. síťové řešení. Výpočet je generován 

pro virtuální referenční stanici, kterou systém automaticky umisťuje do 

lokality, ve které se uživatel nachází. K využití je zapotřebí dvoufrekvenční 

aparatura GNSS schopná přijímat a zpracovávat korekce v reálném čase s 

mobilním internetovým připojením GPRS. Korekce jsou přijímány přes 

síťový protokol NTRIP“ [18]; 

– Produkty CZEPOS (Postprocesing) - během měření není proveden 

výpočet. Ten je proveden až po stažení korekčních dat z internetu. Před 

měřením musí být navolena permanentní stanice, která bude korekční data 

poskytovat. 

4.7 ČÚZK 

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální je ústředním správním úřadem státní 

správy ČR. Tento úřad sídlí v Praze a jeho předseda je jmenován a odvoláván vládou ČR. 

ČÚZK řídí zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady. 

ČÚZK zabezpečuje činnost jako budování a údržba bodových polí, spravuje katastr 

nemovitostí ČR, obnovuje a vydává statní mapové díla. Významná je koordinace 

mezinárodní spolupráce a nelze také opomenout koordinaci výzkumu v zeměměřictví a 

katastru nemovitostí [19]. 

Nahlížení do KN, přehled katastrálních úřadů, dálkový přístup do katastru, databáze 

bodových polí, informace o geodetických základech a jiné informace nalezneme na 

internetových stránkách Státní správy zeměměřictví a katastru http://www.cuzk.cz/.  
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5 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A POČETNÍ PRÁCE 

Polohopisné a výškopisné zaměření TKO skládky Hantály a.s. bylo provedeno dne  

5. 1. 2010. Poloha bodů byla měřena v polohovém systému S-JTSK a výšky bodů byly 

určeny ve výškovém systému Bpv. 

Před začátkem měřením bylo nutné provést rekognoskaci terénu dané lokality. 

Zájmová oblast je každoročně v tuto dobu přeměřována a nalezneme zde již stabilizované 

body polygonu, na kterých se provede pouze pomocí GNSS aparatury kontrola jejich 

polohy a výšky. Stanoviska polygonového pořadu nám slouží k zaměřování podrobných 

bodů výškopisu a polohopisu. 

Během měření byly použity tyto geodetické metody:  

– rekognoskace terénu a určení měřičských stanovisek 

– polohové připojení měřických stanovisek do S- JTSK pomocí metody GNSS 

– připojení měřických stanovisek do výškového systému Bpv  pomocí technické 

nivelace 

– metodou tachymetrie zaměření podrobných bodů polohopisu a výškopisu  

Stroje použité při měření a jejich technické parametry (Kalibrační listy) jsou uvedeny 

v příloze č. 5. 

5.1 Rekognoskace terénu 

Před zahájením každého měření se provádí rekognoskace terénu. Tím se rozumí 

důkladná prohlídka měřené lokality a volba vhodných výchozích bodů měřické sítě pro 

připojení měření do platného souřadnicového systému S- JTSK a systému výškového Bpv. 

Jako stanoviska byly zvoleny místa, z nichž lze body snadno zaměřit a u kterých se 

nevyskytuje žádná překážka, bránící v měření těchto podrobných bodů. 

5.1.1 Vlastní rekognoskace terénu 

Průzkumem měřené oblasti a byly nalezeny vhodné měřické body sloužící jako 

měřická stanoviska. V dané oblasti byly již před několika lety zvoleny a stabilizovány 

body, sloužící pro zaměření samotného polohopisu a výškopisu skládky. Tyto body se 
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každoročně používají při měření, pokaždé se jen ověří, zda nedošlo k jejich znehodnocení 

a zda nedošlo ke změně jejich polohy a výšky.   

5.2 Připojení stanovisek do S- JTSK a Bpv  

Polohopis i výškopis musí být měřen v platném souřadnicovém systému. Pro 

připojení měřických stanovisek do polohového systému JTSK a výškového systému Bpv 

bylo využito GNSS aparatury a metody RTK (Kinematika v reálném čase) neboli fázového 

měření. Do systému JTSK byla tachymetrická stanoviska připojena i pomocí totální stanice 

a to ze stanoviska č. 4037 s orientací na trigonometrický bod 000944200022. Do S-JTSK a 

Bpv byla připojena stanoviska č. 9002, 4030, 4032, 4034, 4037. Tyto stanoviska jsou 

červeně zobrazena na obrázku č. 7.  

 

Obr. 7 Měřická stanoviska a body PPBP 

 

GNSS měření je vhodné využít při měření velkých vzdáleností tam, kde by byl 

měřící stroj hodně přestavován. Při měření pomocí GNSS aparatury je třeba brát zřetel na 
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rozmístění družic, neměly by se nacházet blízko horizontu, pak by mohlo vzniknout 

zkreslení měřeného úhlu a tudíž i polohy bodu. Toto charakterizuje ukazatel kvality 

rozmístění DOP. Čím nižší hodnota DOP, tím je přesnější určení polohy a času. Touto 

aparaturou nelze měřit v husté zástavbě, tam kde jsou křoví nebo stromy. Výhodnější je 

však při měření využít totální stanice. Ta měří rovněž na velké vzdálenosti a polohu bodů 

určuje přesněji.  

Výškově byla stanoviska připojena technickou nivelací (viz kapitola 4.3) mezi body 

4421 a 4022. Stanoviska 4421 a 4422 (souřadnice x,y,z) byla převzata ze zakázky „ Řízená 

skládka Hantály-II. etapa SO07 – Geodetická dokumentace stavby-vytýčení“ firmy Ing. 

Jan Hlávka - geodetická kancelář, U Póny 3102 Břeclav ze dne 17. 04. 2001. Dané body 

jsou znivelované už z dřívější doby, my provedli pouze jejich kontrolu pomocí GNSS 

aparatury. 

Souřadnice bodu 000944200022 byly převzaty z internetových stránek  ČÚZK (zdroj 

http://dataz.cuzk.cz). U tohoto bodu byly určeny souřadnice v S-JTSK. Jedná se o 

trigonometrický bod, umístěný na věži kostela ve Vrbicích. Pomocí GNSS aparatury byly 

určeny souřadnice tachymetrických stanovisek č. 9002, 4030, 4032, 4034, 4037.  

Souřadnice stanovisek v S- JTSK a souřadnice měřené GNSS jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

metodou GNSS. 

Tabulka č. 1 Souřadnice stanovisek v ETRS a S-JTSK 

č. bodu Souřadnice v ETRS Souřadnice v S-JSK 

9002 1196483.945 581820.376 204.841 1196483.98 581820.32 204.98 

4030 1196760.741 582121.938 202.177 1196760.75 582121.92 202.32 

4032 1196569.647 581641.815 222.968 1196569.66 581641.81 223.16 

4034 - - - 1196771.29 581776.42 231.48 

4037 1196704.771 581861.636 223.860 1196704.77 581861.64 224.05 
 

Měřická GNSS aparatura se skládá ze dvou částí. První částí je rover, což je 

pohyblivá měřící stanice na teleskopické tyči s anténou. K tomuto měření byl jako rover 

použit přístroj GNSS Trimble 5300/R8. Druhou částí, ze které je GNSS aparatura složena, 

je referenční stanice. Tato stanice je charakterizována svou známou polohou v prostoru.  
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Do referenční stanice přicházejí hrubá data z družicových přijímačů, tady se zarchivují a 

zkontrolují a pomocí radiostanice jsou odeslána jako korekční data RTCM do roveru [20]. 

Schéma referenční stanice je zobrazeno na obrázku č. 8. 

 

Obr. 8 Nejjednodušší forma referenční stanice [20] 

V tomto měření bylo jako referenční stanice využito permanentní sítě CZEPOS 

kategorie virtuální referenční stanice VRS (viz kapitola 4.6). Během měření GNNS 

aparaturou byla sledována hodnota parametru DOP (viz kapitola 4.5.1). Tolerance DOP 

byla nastavena na hodnotu 7.  Pokud je hodnota DOP větší jak 4, musí být poloha bodu 

ověřena ještě jinou měřickou metodou. Pokud je hodnota větší jak 7, nelze takto měřený 

bod použít. Jako parametr DOP se použije jeden z parametrů: HDOP (Horizontal Dilution 

of Precision), PDOP (Position Dilution of Precision) nebo VDOP (Vertical Dilution of 

Precision).  

Systém GNSS pracuje v souřadném systému ETRS-89 a pro převod souřadnic do  

S-JTSK je potřeba použití globálního transformačního klíče. Jako transformační klíč bylo 

zvoleno šest trigonometrických bodů (příloha č. 7) a pro výpočet tohoto klíče byl použit 

software Survey Controller SW: 11.32, zabudovaný přímo v GNSS aparatuře. Jedná se o 

body č.: 000944150130, 000944150360, 000944200160, 000944200360, 000956160090, 

000944200410. Tyto body mají souřadnice jak v systému JTSK, tak i v systému ETRS-89 

a jsou voleny tak, aby měřická stanoviska ležela uvnitř obrazce z těchto bodů složeného. 

Souřadnice bodů transformačního klíče jsou uvedeny v tabulce č. 2. Protokol z GNSS 

měření je uveden jako příloha č. 1. Údaje o trigonometrických bodech jsou uvedeny 

v příloze č. 6. 
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Tabulka č. 2 Seznam souřadnic transformačního klíče 

č. bodu Souřadnice  

000944150130 1192661.320 579510.550 334.310   

GPS944150130 1192661.352 579510.531 334.317 

000944150360 1197896.580 578872.560 233.840 

GPS944150360 1197896.567 578872.550 233.824 

000944200160 1192497.130 583246.710 176.900 

GPS944200160 1192497.130 583246.738 176.908 

000944200360 1196791.260 584561.530 188.990 

GPS944200360 1196791.259 584561.550 188.979 

000956160090 1201820.400 582490.730 177.860 

GPS956160090 1201820.402 582490.711 177.877 

000944200410 1197820.120 587786.530 174.550 

GPS944200410 1197820.101 587786.530 174.546 

5.3 Zaměření podrobných bodů polohopisu a výškopisu 

Po připojení měřických stanovisek do S-JTSK a Bpv následovalo samotné měření 

bodů polohopisu a výškopisu daného území. Polohopisné a výškopisné zaměření 

podrobných bodů bylo provedeno ve třetí třídě přesnosti a to metodou polární tachymetrie 

ze stanovisek 9002, 4037 s orientací na body PPBP 4034, 4030, 4032 a bod 

trigonometrický 000944200022. Zaměření těchto bodů bylo provedeno totální stanicí 

GEODIMETER GDM620 za použití trojpodstavcové soustavy a latí s odrazným hranolem 

na výsuvné výtyčce (tzv. trasírka). Výška výtyčky je dle normy 1,6 m nad terénem. Poloha 

bodů byla určena polárními souřadnicemi - vodorovným úhlem a délkou, výšky pak byly 

určeny trigonometricky - ze svislého úhlu a délky. Při měření bylo nutno měřit výšky mezi 

bodem a totální stanicí.  

Pomocí trasírky s odrazným hranolem byla provedena signalizace podrobných bodů. 

Ze stanoviska č. 9002 bylo orientováno na body č. 4030, 4032, 4037 a ze stanoviska  

č. 4037 se orientovalo na body č. 000944200022, 4032, 9002, 4034. Celkově bylo 

naměřeno 380 bodů, z toho 341 bodů bylo zaměřeno totální stanicí zbylých 39 pomocí 
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GNSS aparatury. Na obrázku č. 7 jsou černě znázorněny body měřené totální stanicí, body 

znázorněné zeleně byly určeny pomocí GNSS. Početní protokol podrobných bodů spolu 

s jejich souřadnicemi je uveden v příloze č. 3. 

5.4   Výpočet a grafické zpracování naměřených údajů 

Údaje naměřené v terénu bylo nutno číselně a graficky zpracovat. Nejprve jsem 

stáhla data z GNSS a totální stanice a překopírovala do PC. Pro výpočet a grafické 

zpracování naměřených hodnot bylo využito počítačových programů GEUS verze 14, 

MICROSTATION V8 s nadstavbou MACROGEO a ATLAS_DMT 3.8. 

Pro výpočet podrobných bodů polohopisu a výškopisu byl použit geodetický 

software GEUS verze 14. Do tohoto programu byl nahrán seznam souřadnic stanovisek, a 

hodnoty měřené totální stanicí (příloha č. 2). Byl proveden výpočet polohy stanovisek a 

následně byl proveden samotný výpočet podrobných bodů polární metodou - tzv. dávkou. 

Výpočet byl proveden ze směrů z jednotlivých stanovisek, vodorovné délky mezi všemi 

stanovisky, vodorovné délky mezi pevnými body (9002, 4030, 4032 a 4037) a ze 

souřadnice pevných bodů. Ukázka programu je na obrázku č. 9, výpočetní protokol a 

seznam souřadnic polohopisu a výškopisu potom jako příloha č. 3. 

 

Obr. 9 Ukázka výpočtu bodů v programu GEUS 
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Pro vykreslení polohopisu a výškopisu byl založen v programu MICROSTATION 

V8 soubor MODEL_13_1E.DGN, VRS_13_1E.DGN (vrstevnice) a BOD_13_1E.DGN 

(bodové pole) se zdrojovým výkresem S-JTSK.DGN pro I. etapu. Dále pak soubor 

MODEL_8_2E.DGN,VRS_8_2E.DGN (vrstevnice) a BOD_8_2E.DGN (bodové pole) se 

zdrojovým výkresem S-JTSK.DGN pro II. etapu. Pomocí softwaru MACROGEO, jež je 

nadstavbou MICROSTATION, byl proveden import vypočtených souřadnic.  

Grafické zpracování bylo provedeno podle Technické směrnice B400.TD000002. 

[21]. Kresba byla kreslena v těchto vrstvách: 

– vrstva 1, barva bílá 0:    bod 

– vrstva 2, barva bílá 0:    doplněk polohopisu - výškopis 

– vrstva 3, barva bílá 0:    doplněk polohopisu - číslo bodu 

– vrstva 6, barva červená 3:   stavební objekty  

– vrstva 8, barva modrá 1:   ploty, studny, předměty malého  

        rozsahu (vpusť) 

– vrstva 13, barva tyrkysová 7:   cesty, zpevněné a nezpevněné     

        plochy 

– vrstva 14, barva hnědá 6:   hrany svahů, spádnice 

– vrstva 15, barva bílá 0:    popis povrchů, budov 

– vrstva 34, barva zelená 2:    vodovod 

– vrstva 36, barva bílá 0, čárkovaná 3:  plynovod 

– vrstva 40, barva zelená 146:   vedlejší vrstevnice 

– vrstva 41, barva zelená 146, tloušťka 2: hlavní vrstevnice 

– vrstva 42, barva zelená 146:   popis hlavních vrstevnic 

– vrstva 50, barva růžová 5, čerchovaná 6,  

tloušťka 1:     hranice mezi I. a II. etapou 

– vrstva 59, barva bílá 0:    síť křížků 

– vrstva 60, barva bílá 0:    legenda 

– vrstva 61, barva bílá 0:    razítko 

– vrstva 62, barva bílá 0:    ohraničení kresby 

Na obrázku č. 10 je ukázka z programu. Jedná se o II. etapu. Zde jsou červenými 

křížky znázorněny měřené body, červenými čarami původní polohopis skládky, fialově 
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hranice skládky, modře komunikace a zeleně spojnice nově měřených bodů (nový 

polohopis). Na obrázku č. 11 nalezneme I. etapu. Zde je červeně zakreslen původní stav, 

zelená barva reprezentuje nový stav skládky. 

 

Obr. 10 Ukázka z programu MICROSTATION- vykreslení II. Etapy 

 

 

Obr. 11 Ukázka z programu MICROSTATION- zakreslení nového stavu I. etapy 
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Program ATLAS_DMT 3.8 byl použit pro vykreslení vrstevnic měřeného území. Do 

programu mohou být data nahrána jako textový soubor nebo jako soubor s příponou .DXF. 

Tento výstupní formát vzniká vyexportováním souboru s body programu 

MICROSTATION (obrázek č. 12).  

 

Obr. 12 Ukázka exportu souřadnic do ATLAS_DMT- Generace sítě 

Pro vykreslení vrstevnic bylo použito trojúhelníkové sítě (obrázek č. 13), kdy 

jednotlivé vrcholy trojúhelníku charakterizují různé výškové poměry lokality. Spojením 

vrcholů o stejných výškách vzniknou vrstevnice. Potom lze nastavit jejich jednotlivé 

parametry- vzdálenost hlavních a vedlejších vrstevnic, typ a barva čáry, popis hlavních 

vrstevnic, vyhlazení vrstevnic a typ zalomení vrstevnice při změně na lomových bodech 

skládky (obrázek č. 14).  Soubor s vykreslenými vrstevnicemi programu ATLAS byl opět 

uložen ve formátu DXF, aby se vrstevnice mohly připojit k polohopisu v programu 

MICROSTATION. Vrstevnice byly vykresleny zvlášť pro I. etapu a pro II. etapu skládky. 

Soubory byly vykresleny v měřítku 1:500 a jsou uvedeny jako příloha č. 7 a příloha č. 10.  
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Obr. 13 Trojúhelníková síť v programu  ATLAS_DMT 

 

 

Obr. 14 Nastavení vrstevnic v programu ATLAS_DMT 

Program ATLAS_DMT 3.8 byl použit i na výpočet kubatur skládky (obrázek č. 15). 

V tomto programu byla vytvořena již zmiňovaná trojúhelníková síť (obrázek č. 14), která 

slouží i pro výpočet kubatur. V programu ATLAS byl vytvořen model nového stavu 

skládky a jako srovnávací model byl použit model skládky, který byl měřený a počítaný 
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před rokem. Na základě původního a nového modelu byly zkoumány změny skládky. 

Jedná se o úbytky a přírůstky navezeného odpadu a případné zeminy. Kubatury přírůstku a 

celkového objemu skládky byly zvlášť počítány pro I. etapu (tab. č. 3) i pro II. etapu 

skládky (tab. č. 4).  Podrobný výpočet objemu skládky je uveden u II. etapy, zkrácený 

výpočet pak u I. etapy. Výpočet objemů a porovnání kubatur skládky s loňským rokem je 

uveden v příloze č. 4. Perspektiva I. a II. etapy skládky je uvedena jako příloha č. 8 a 9.  

 

Obr. 15 Výpočet kubatury 
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Tabulka č. 3 Ukázka přírůstku a celkového objemu I. etapy skládky za posledních 5 let 

KUBATURY I. ETAPA  

Model Datum Přírůstek 
objemu1) [m3] 

Celkový uložený 
objem [m3] 

9 2. 1. 2006 -133 169 301 

10 3. 1. 2007 2580 171 881 

11 19. 12. 2007 125 172 006 

12 6. 1. 2009 505 172 511 

13 5. 1. 2010 148 172 659 
 

Tabulka č. 4 Ukázka přírůstku a celkového objemu II. etapy skládky za posledních 5 let 

KUBATURY II. ETAPA 

Model Datum Přírůstek 
objemu1) [m3] 

Celkový uložený 
objem [m3] 

4 2. 1. 2006 21 874 107 830 

5 3. 1. 2007 26 251 134 279 

6 19. 12. 2007 28 251 162 530 

7 6. 1. 2009 27 886 190 416 

8 5. 1. 2010 19 010 209 426 
1) ve srovnání s předchozím modelem 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo geodetické zaměření polohopisu, výškopisu a 

určení kubatur I. a II. etapy skládky TKO Hantály a.s na základě objednávky p. Grůzy - 

Eso Hantály a.s. I. etapa skládky je již ukončena a rekultivována. Na požadavky 

objednavatele musí být I. etapa každoročně přeměřována, přičemž je sledováno, zda 

skládka sedá nebo je již stabilní. Z měření vyplynulo, že I. etapa je již stabilní a nedochází 

u ní k výrazným změnám. Ačkoliv byly práce na I. etapě ukončeny, přesto na její horní 

plošině dochází k určitým změnám - občas tady přibude nebo ubude zeminy. Tyto příbytky 

a úbytky jsou však v porovnání s celým objemem skládky zanedbatelné. U II. etapy je 

každoročně zkoumáno množství navezeného odpadu. Kontroluje se, zda skládka 

nepřesáhla projektovanou výšku a jaká je její poloha ve vyznačeném území.  

Pro určení polohopisu, výškopisu a kubatur byla daná lokalita geodeticky zaměřena. 

Po rekognoskaci terénu byla měřická stanoviska připojena do vhodného polohového a 

výškového systému. Byl použit polohový systém JTSK a výškový systém Bpv. Po 

připojení měřických stanovisek, mohly být zaměřeny body PPBP pomocí tachymetrie – 

poloha bodů pomocí polární tachymetrie, výšky pak byly zaměřeny trigonometricky. 

Při měření bylo použito aparatury GNNS a metody RTK, dále pak totální stanice a 

metody tachymetrie. Měření bodů totální stanicí bylo provedeno na většině území měřené 

lokality. Metody GNSS bylo využito při kontrole polohy a výšky stanovisek a tam, kde by 

se stroj musel hodně přestavovat. 

Po terénních pracích následovaly práce kancelářské. Měřené údaje byly zpracovány 

číselně a graficky. Číselné zpracování představuje seznam souřadnic bodů polohopisu a 

výškopisu. Grafické zpracování obsahuje celkem 4 výkresy - Polohopis I. a II. etapy 

skládky v měřítku 1:500 a jeden výkres perspektivy, který nemá měřítko. Jedná se o 

vyexportovaný obrázek z programu ATLAS_DMT jako grafická ukázka početní části. Pro 

číselné a grafické zpracování bylo využito programů Geus, Microstation a Atlas. 
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