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Anotace 

Bakalářská práce byla vyhotovena z důvodu polohopisného a výškopisného 
zaměření a následného vytvoření digitálního modelu terénu vodního toku ve 
východní části lesoparku v Ostravě - Porubě. Dále byla vytvořena polohopisná a 
výškopisná mapa, 3D model terénu, podélný profil vedený osou potoka a příčné 
řezy na ose po 10 metrech. Práce byla vyhotovena pro vodohospodářské účely. 
Vytvořili jsme body polygonového pořadu, kterými jsme pořad vedli a na kterých 
jsme následně realizovali podrobné měření. Byly vypočteny souřadnice všech 
bodů a nadmořské výšky podrobných bodů jsme určili trigonometricky. Pro měření 
byla použita Elektronická totální stanice Topcon GTS - 226. Měření bylo 
zpracováno v programech Groma v. 8.0, Atlas DMT a AutoCAD 2008. 

Klíčová slova: digitální model, mapa, vodní tok. 

Annotation 

Bachelor thesis has been prepared to planimetric and altimetric 
measurement and the subsequent creation of a digital terrain model of water flow 
in the eastern part of the park in Ostrava - Poruba. Also been created the 
planimetric and altimetric map, 3D terrain model, the longitudinal profile driven by 
axis of the stream and the axis of the cross sections on axis of 10 meters. The 
work was performed for water management purposes. We have created polygon 
sequence points, which we led and which we subsequently implemented detailed 
measurements. Coordinates of all points have been calculated and altitude of 
points we have determined trigonometric. Electronic Total Station Topcon GTS - 
226th was used for measurement. The measurements were processed in the 
Groma v. 8.0, Atlas DMT, and AutoCAD 2008. 

Keywords: digital model, map, watercourse. 
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1. Úvod 
 Cílem mé bakalářské práce je zaměření vodního toku ve východní části 
lesoparku v Ostravě - Porubě pro vodohospodářské účely. Vytvoříme si body 
polygonového pořadu, přes které následně pořad povede a zjistíme souřadnice 
podrobných bodů. Nadmořské výšky podrobných bodů zjistíme trigonometricky. 
Máme v plánu potok souřadnicově a výškově připojit v systémech JTSK a Bpv. a 
následně chceme vyhotovit mapu zaměřované části potoka a  3D model terénu. 
Naměřené údaje nejprve zpracujeme pravděpodobně v programu Groma v. 8.0. 
Tento program nám vypočte souřadnice všech zaměřovaných bodů. Následně 
budeme tyto výsledky převádět do programu Atlas DMT kde si pomocí souřadnic 
všech měřených bodů vyhotovíme digitální model terénu, z něhož následně 
vytvoříme 3D model, dále osou potoka povedeme polygon a vytvoříme podélný 
profil potoka, na ose potoka dále vytvoříme příčné polygony pravděpodobně po 10 
metrech, abychom mohli vygenerovat příčné řezy a nakonec z programu Atlas 
DMT převedeme výsledky do programu AutoCAD 2008, ve kterém vytvoříme 
mapu zaměřovaného území. Následně budou jako výstupy použity: podélný profil, 
příčné řezy a mapa zaměřovaného území. 
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2. Rekognoskace 
 Před samotným měřením jsme byli provést rekognoskaci terénu, při které 
jsme zjistili, že bude potřeba doplnit bodové pole o další podrobné body, kterými 
jsme vedli polygonový pořad. Jako počáteční bod polygonového pořadu jsme 
chtěli použít trigonometrický bod 283 triangulačního listu 3611, ale bohužel jsme 
zjistili, že je bod poškozený, tudíž jsme byli nuceni jako výchozí bod použít bod 
210 triangulačního listu 3616 (viz příloha č. 1) a následně byl jako koncový bod 
zvolen zajišťovací bod trigonometrického bodu 89, bod 89.3 (viz příloha č. 1). 

2.1 Doplnění bodového pole 

 K tomu, abychom mohli realizovat samotné podrobné měření, bylo potřeba 
doplnit bodové pole o několik bodů. Body 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 a 
4008 jsou body, na kterých jsme realizovali podrobné měření a body 4001, 4009, 
4010, 4011, 4012, 4013, 4014 a 4015 jsou ostatní body polygonového pořadu. (viz 
příloha č. 9) 

 Vzhledem k tomu, že bylo měření prováděno v zimních měsících, nebylo 
možné do země zatlouct dřevěné kolíky, proto jsme ke stabilizaci bodů 4002, 
4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009 a 4010 v prostoru lesa museli použít 
železné hřeby s průměrem hlavičky 7 mm. Na cestách a jim podobných 
podkladech bylo použito klasicky nastřelovacích hřebů. 

2.2 Popis lokality 

 Zaměřovaná část se nachází 1 km severozápadně od budovy A Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava (viz Obrázek č. 1 a Obrázek č. 2). Na 
Obrázku č. 2 je vyznačeno, která část potoku byla zaměřena. Má být zaměřena 
asi půlkilometrová část vodní toku a pruh území vzdálený 10 m od osy na obě 
strany. Potok následně souřadnicově a výškově připojíme do systémů JTSK a 
Bpv. Jedná se o poměrně členitý a nepravidelný terén, který se dost podstatně na 
relativně malém prostoru mění z roviny na svah z ostrými sklony. Vzhledem k 
tomu, že se potok nachází uprostřed listnatého lesa, nejlepší doba pro měření 
bude pravděpodobně v měsících, kdy se na stromech nenachází žádné listí. Potok 
teče ze severozápadního směru, směrem k areálu VŠB. V Porubě se tento tok 
vlévá do potoku Porubka. 
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Obrázek č. 1 

Obrázek č. 2 

 Zaměř

 

č. 1 - Letecký snímek Ostravy - Poruby a přilehlých 

 

 

Obrázek č. 2 - Vyznačená zaměřovaná část potoka na map
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3. Přístroje a pomůcky 

Elektronická totální stanice Topcon GTS - 226 
(viz Obrázek č. 3) 

 Pro měření polohopisu a výškopisu na jednotlivých stanoviscích bylo použito 
elektronické totální stanice Topcon GTS - 226. Přístrojem jsme ze stanovisek 
měřili směry a délky na různé body terénu, abychom co nejlépe vystihli jeho tvar a 
mohli následně vyhotovit digitální model terénu. Směry se měří od počátečního 
směru, který jsme si volili na předchozí stanovisko a od tohoto směru se dále 
odvíjely směry na následující podrobné body terénu. Délky se měří pomocí 
elektronického dálkoměru. Je vyslán paprsek na odrazný hranol a z doby, kterou 
paprsek urazil na odrazný hranol a zpět stanice automaticky vypočítá vzdálenost 
mezi strojem a odrazným hranolem. Totální stanice je dále vybavena jednou 
krabicovou libelou, pro hrubé urovnání stroje do vodorovné polohy a jednou 
trubicovou libelou pro přesné urovnání do vodorovné polohy. Dále se zde nachází 
optický centrovač, pro přesné zcentrování přístroje nad bod. Jako displej je použit 
maticový LCD se 4 řádky o 20 znacích. Tři horní řádky zobrazují měřená data a 
dolní řádek zobrazuje programové klávesy, které se mění se změnou měřického 
módu. Okolo displeje jsou umístěny tlačítka, kterými ovládáme různé funkce, které 
nám stroj nabízí. 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Dalekohled  
Délka : 150 mm  
Průměr objektivu : 45 mm  
Zvětšení : 30x  
Obraz : Vzpřímený  
Zorné pole : 1 30'  
Rozlišovací schopnost : 2.5"  
Minimální zaostření : 1.3 m  

Délkové měření  
Měřický dosah 3000 m 
Přesnost měření délek (2 mm +2ppm) 

Elektronické měření úhlů  
Přesnost 6"  
Průměr kruhu : 71 mm 

Další vlastnosti  
Výška přístroje : 176 mm  
Citlivost libel Krabicová libela : 10'/2 mm  
Alhidádová 40"/2 mm  
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Dalekohled optické centrace
Zvětšení : 3x  
Zaostření : 0.5m až nekone
Obraz : Vzpřímený  
Zorné pole : 5°  
Laserová olovnice  
Hmotnost Přístroj s baterií / bez baterie : 4.9
Transportní pouzdro : 3.2
Rozsah teploty okolí : 

Baterie BT-52QA  
Maximální provozní doba p
 Včetně délkového m
 Pouze měření úhlů
Váha : 0.3 kg 

Obrázek č. 3 
 

 Zaměř

 

Dalekohled optické centrace 

ení : 0.5m až nekonečno  

ístroj s baterií / bez baterie : 4.9 kg / 4.6 kg  
ransportní pouzdro : 3.2 kg 

Rozsah teploty okolí : -20 °C až +50 °C 

 
Maximální provozní doba při plném nabití při +20 °C  

 délkového měření : 10 hodin  
ěření úhlů : 45 hodin 

č. 3 - Elektronická totální stanice Topcon GTS 
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stanice Topcon GTS - 226 
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Stativ 
 Teleskopický stativ, s upínacím šroubem, který slouží k přišroubování stroje 
ke stativu. 

Trasírka s odrazným hranolem 
 Vysouvací trasírka, na kterou se nasadil odrazný hranol s naklonitelnou 
hlavicí. Součástí trasírky byla i krabicová libela, sloužící k tomu, aby byla trasírka 
kolmá k zemskému povrchu. 

Skládací metr 
 K měření výšky stroje. 

Kovové a nastřelovací hřeby 
 Ke stabilizaci podrobných bodů. 

Kladivo 
 K nabití hřebů do země. 

Značkovací sprej 
 K zaznačení kovových a nastřelovacích hřebů. 
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4. Použité metody 
4.1 Polygonový pořad 

 Polygonový pořad slouží k tomu, abychom získali souřadnice bodů na území, 
kde potřebujeme realizovat podrobné měření pro tvorbu mapy nebo digitálního 
modelu terénu. U oboustranně připojených polygonových pořadů je ideální, když 
známe souřadnice počátečního i koncového bodu a na obou bodech bychom měli 
měřit alespoň 3 orientace na jiné trigonometrické body. Na jednotlivých bodech 
měříme směry a délky vždy na předešlý a následující bod polygonového pořadu. 

4.2 Měření vodorovných úhlů a směrů 

Úprava stroje na stanovisku 

1. Postavení stativu 

• deska stativu by měla být zhruba vodorovná a střed stativu by měl ležet 
nad bodem čehož nejlépe dosáhneme pomocí olovnice, která by měla 
směřovat na střed stabilizační značky stanoviska 

• nohy stativu se dobře zašlápnou (v dlažbě se nohy stativu postaví tak, 
aby směřovaly do spár) 

2. Přichytneme stroj ke stativu upínacím šroubem 

• všechny 3 stavěcí šrouby by měly být stejně vysoko zašroubovány 

3. Centrace 

• strojem se pohybuje tak, aby se olovnice dostala přesně nad bod 
stanoviska, ovšem dnes je většina přístrojů opatřena optickým 
centrovačem, což nám umožňuje zcentrovat teodolit přesněji nad bod 

4. Horizontace 

• stroj otočíme tak, aby osa libely byla rovnoběžná se spojnicí dvou 
stavěcích šroubů 

• po urovnání libely se stroj otočí o R (100 gradů) a znovu urovnáme libelu 

• stroj může obsahovat také křížovou libelu (postup je stejný, jen neotáčíme 
strojem o R), nebo krabicovou libelu pro hrubé urovnání 

5. Zaostření nitkového kříže 

• provádí se na nějakém světlém pozadí (obloha nebo bílá zeď) 
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6. Měření 

• měříme smě
vrcholových úhlů

4.3 Měření délek

 Dnes se v geo
dálkoměry. Výhodou měř
velmi přesné, proto je to dnes v geodézii nej
délek. Vzdálenost lze urč
vlna od počátečního ke koncov

2s = v * t 

s... délka, v... rychlost, 

 Na počáteční bod se postaví za
postaví odrazný hranol. 
fázový posun mezi vysílaným a p

4.4 Polární metoda

 Je to metoda, pomocí které jsme schopni ur
stanovisku pomocí polárních sou
odvíjí od měřeného orienta

4.5 Trigonometrické m

 Pomocí vodorovné vzdálenosti a zenitového úhlu jsme schopni, pomocí 
vzorce h = S*cotg Z, vypo

Obrázek 

 Zaměř

 

ěry na body, mezi kterými potřebujeme zjistit velikost 
vrcholových úhlů 

ení délek 

Dnes se v geodézii k měření délek většinou používají elektronické 
dou měření délek pomocí elektronických dálkom

esné, proto je to dnes v geodézii nejčastěji používaná metoda pro m
délek. Vzdálenost lze určit ze známé rychlosti šíření vlny a z doby, za kterou urazí 

čního ke koncovému bodu a zpět. 

, t... čas 

ční bod se postaví zařízení, které vysílá vlny, a na koncový bod se 
postaví odrazný hranol. Čas nelze měřit s takovou přesností, takže se zjiš

ový posun mezi vysílaným a přijímaným vlněním. 

Polární metoda 

Je to metoda, pomocí které jsme schopni určit polohu bodu vzhledem ke 
stanovisku pomocí polárních souřadnic (směr a délka). Velikost sm

orientačního směru. 

Trigonometrické měření výšek 

Pomocí vodorovné vzdálenosti a zenitového úhlu jsme schopni, pomocí 
cotg Z, vypočítat výškový rozdíl mezi dvěma body (viz 

Obrázek č. 4 - Trigonometrické měření výšek
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řebujeme zjistit velikost 

užívají elektronické 
ení délek pomocí elektronických dálkoměrů je rychlé a 

ji používaná metoda pro měření 
ení vlny a z doby, za kterou urazí 

a na koncový bod se 
řesností, takže se zjišťuje 

it polohu bodu vzhledem ke 
r a délka). Velikost směr na bod se 

Pomocí vodorovné vzdálenosti a zenitového úhlu jsme schopni, pomocí 
ěma body (viz Obrázek č. 4). 

 
ěření výšek 
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5. Souřadnicové systémy
5.1 Systém jednotné trigonometrické sít

 U S-JTSK se používá K
obecné poloze. Navrhl a propracoval ho Ing. Josef K
konformního zobrazení nedochází ke zkreslování úhl
zobrazovaly nejdříve z
0,9999r, aby se rozdělilo zkreslení. Potom se 
dotýkal koule v zobrazovací rovnob
středem území. Kuželové zobrazení se po
nejlépe podlouhlý tvar našeho území. Vrchol kužele a zárove
leží na poledníku o země
vzdálen 1298 km severn
šířce ϕ = 48° 15′. Poledník je osou x kladnou na jih a kolmice k
kladnou na západ. Souř
že jsou všechny souřadnice kladné. Sou
Y. JTSK se budovala v
sítě a na ostatních se př
Rozměr a orientace na Besselov
vojenské triangulace, s

 

 

 

Obrázek č. 5
 

 Zaměř

 

řadnicové systémy 
Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

JTSK se používá Křovákovo dvojité konformní kuželové zobrazení v 
vrhl a propracoval ho Ing. Josef Křovák roku 1922. U

konformního zobrazení nedochází ke zkreslování úhlů. Trigonometrické body se 
říve z Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli, který se zmenšil o 

ělilo zkreslení. Potom se zobrazovalo na pláš
zobrazovací rovnoběžce o sférické šířce 78° 30

edem území. Kuželové zobrazení se použilo z důvodu toho, že vystihovalo 
épe podlouhlý tvar našeho území. Vrchol kužele a zároveň

leží na poledníku o zeměpisné délce λ = 42° 30′ východně od Ferra. Po
everně od průsečíku poledníku a rovnobě

. Poledník je osou x kladnou na jih a kolmice k
kladnou na západ. Souřadnicová soustava leží v prvním kvadrantu, to znamená, 

řadnice kladné. Souřadnice X jsou vždy vě
Y. JTSK se budovala v letech 1920 – 1957. Měřilo se pouze na n

 a na ostatních se přebrala stará měření směrů z druhé vojenské triangulace. 
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5.2 Baltský po vyrovnání 

 Označuje se tak výškový systém, který se používá v České republice i 
v jiných evropských zemích. Jeho výchozím bodem (bodem s nulovou 
nadmořskou výškou) je nula stupnice vodočtu umístěného na břehu Baltského 
moře v Kronštadtu (nedaleko Petrohradu). Výškové bodové pole tvoří Česká státní 
nivelační síť (následník bývalé Československé státní nivelační sítě – ČSJNS) a 
používá se normální výška (Moloděnského). Výchozí nivelační bod české sítě je 
Lišov, který má v tomto systému nadmořskou výšku 564,760 m. Hladina Baltského 
moře je o 380 až 420 mm nižší než hladina systému Jadranského. 
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6. Obsah map 
 Vzhledem k tomu, že výsledkem mé bakalářské práce je polohopisná a 
výškopisná mapa, rozhodl jsem se, že zde zařadím kapitolu, která stručně 
polohopis a výškopis popíše.  

6.1 Polohopis 

 Polohopisnou kresbou se znázorňují v mapách předměty měření ve 
vodorovném smyslu, zachovává se geometrická podobnost (tvar) a dodržuje se 
měřítko zmenšení. 

Mapy velkých měřítek 
 Polohopis se vyjadřuje věrným půdorysem se všemi podrobnostmi, které se 
v měřítku mapy dají ještě vyznačit. 

Mapy středních měřítek 
 Přesně zmenšený průmět se upravuje a zjednodušuje (generalizuje) 
vynecháním podrobností a vyrovnáváním mírně zalomených hranic. Důležité 
orientační předměty (osamělé domy, významné stromy, cesty atd.) se někdy 
vyznačují půdorysem většího měřítka, než by byl půdorys pro měřítko 
vyhotovované mapy. Vyznačují se nad míru a stávají se smluvenými mapovými 
značkami. 

MAPOVÉ ZNAČKY 
 Jsou dalším způsobem znázorňování polohopisu. Mají být co nejjednodušší, 
snadné pro rýsování a nesmí se sobě vzájemně podobat. Uvádějí se ve 
značkových klíčích zároveň se zkratkami, barvami a typy písma pro popis. Zkratky 
jsou zvláštním druhem značek. Barvy na mapě jsou rovněž značkami nebo jejich 
součástí. Mapové značky členíme na bodové, liniové a plošné. 

• Bodové 

Vyjadřují polohu předmětů malého rozsahu zaměřených středem, na jehož obraz 
se umístí značka. 

• Liniové 

Znázorňují protáhlé úzké pozemky, například komunikace, vodní toky a hranice. 

• Plošné 

Kreslí se skupinou jednotlivých značek nebo jejich rozložením po ploše půdorysu, 
nebo jen jednou značkou v půdorysu (v parcele). Jsou to značky porostů a kultur. 
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6.2 Výškopis 

 Navazuje na polohopis a dodává mapě plastičnost 

Absolutní výšky 
 Jsou přímo měřeny a vztaženy k určité nulové ploše (Bpv). Nadmořské výšky 
zpřesňují znázornění terénu v místech, kde selhává zobrazení vrstevnicemi. 
V technicko-hospodářských mapách (THM) se nadmořské výšky uvádějí u značek 
trvale stabilizovaných bodů bodového pole (na mm u základního a na cm 
u podrobného výškového pole). Označují se s nimi charakteristické body 
polohopisu (přejezdy, mosty, orientační předměty …), terénu (vrcholy, sedla, 
ploché úseky …). Jsou to tedy místa, kde nelze určit nadmořské výšky interpolací 
z vrstevnic. V topografických mapách jsou významné tam, kde se mají jedním 
pohledem odhadnout podélné profily vodních toků, silnic a železnic, schůdnost 
horských přechodů atd. V polohopisu se kótují trvale označené body, a pokud leží 
bod výše než 0,2 m nad terénem, popíše se výška bodu i terénu ve tvaru zlomku. 
S ohledem na měřítko se kótují významné polohopisné body (křižovatky, prahy 
kostelů, mosty, propustky, rozcestí, zastávky, tunely, přejezdy …). U vodstva se 
kótují studny, prameny, jezy, soutoky, hladiny tekoucích vod, hladiny stojatých  
vod. Na obraze terénního reliéfu se výškové kóty rozmístí na vrcholech, sedlech, 
na charakteristických tvarech úbočí a na stycích údolnic. Výšky se uvádějí na 
decimetry, u nivelačních bodů na centimetry. 

Relativní výšky 
 Připojují se k malým přírodním, nebo umělým tvarům terénu, které se nedají 
znázornit vrstevnicemi. Udávají výškové poměry například raven, valů, náspů, 
výkopů atd. Uvádějí se v THM od 30 cm na dm, v topografických mapách od 0,5 
do 3 m na dm, od 3 do 5 m na půlmetry a od 5 m výš na metry. 

Vrstevnice 
 Svislé průměty průsečnic terénního reliéfu s vodorovnými rovinami, které 
mají pravidelný rozestup. Jsou to čáry, které spojují body o stejné nadmořské 
výšce a tato výška je zpravidla vhodným násobkem metru. 

Horizontála 
 Je čára spojující body stejných, ale obecných nadmořských výšek. Její výška 
není dělitelná vrstevnicovým intervalem. Nekreslí se v mapách, jsou to pouze 
pomocné čáry sloužící k vyjádření terénu v náčrtech. 

Spádnice 

 Čáry, které udávají průběh spádu terénu, tj. největšího sklonu. Jsou kolmé 
k vrstevnicím. Spádnice udává směr tekoucí vody. 



Lukáš RIPKA  Zaměření vodního toku 

2012   20 

6.3 Popis 

 Úzce souvisí s polohopisem. 

Číselný popis 
v kresbě 

 Označení stabilizovaných bodů bodového pole, hraniční body, nadmořské 
výšky, relativní výšky u drobnějších terénních tvarů, výšky vrstevnic, čísla silnic, 
kilometrování komunikací, popisná a orientační čísla v základní mapě, vodorovné i 
svislé rozměry zapisované v topografických mapách nebo jiné zjištěné 
vyjadřované v těchto mapách číselně (šířky komunikací, výšky stožárů, šířky a 
délky tunelů,mostů …) 

mimo kresbu 

 Čísla v označování měřítek mapových listů, souřadnice rohů rámce a 
souřadnicové sítě, označování rámových rysek polohovými údaji, čísla 
v mapových přehledech za rámcem, údaje deklinace a konvergence, popis 
grafických vyjádření na měřítkách a diagramech 

 

Slovní popis 

 Patří zde názvy států a správních celků, názvy místní a pomístní a obecná 
označení. 

 

v kresbě  

 Názvy a popis v mapách se vyznačují černou barvou nebo nekrycí zelenou 
barvou. 

 Používá se normalizované hůlkové písmo, různých velikostí, sklonů a druhů 
abecedy. 

 Písmo musí být umístěno tak, aby nezakrývalo kresbu. 

 Většina názvů má řádky rovnoběžné se severní a jižní sekční čárou 

 U podélných tvarů (komunikace, řeky) se popis umisťuje do půdorysu nebo 
rovnoběžně s jeho podélným směrem, u vrstevnic vždy hlavami cifer ve stoupání 
terénu 

mimo kresbu 

 Název mapy, polohový a výškový systém, měřítko (číselné či grafické), kým a 
kdy byla mapa zhotovená, základní interval vrstevnic, označení vedlejších 
navazujících ML, legenda (vysvětlivky značek) atd. 
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7. Vlastní měření 
 K vytvoření DMT bylo potřeba území zaměřit. 

 Při rekognoskaci terénu jsme zvolili nejvhodnější body, ze kterých bylo 
měření realizováno a dále ostatní body polygonového pořadu. Použili jsme 
oboustranně polohově připojený a oboustranně úhlově orientovaný polygonový 
pořad. Úhly polygonového pořadu jsme měřili ve dvou polohách a v jedné skupině 
a délky jsme měřili obousměrně. Nadmořské výšky stanovisek jsme určili 
trigonometricky. Přímo v terénu byl vyhotovován měřický náčrt, který se nachází v 
příloze č. 10. 

 Při měření podrobných bodů jsme body volili tak, aby co nejlépe vystihly 
terén. Zaměřovali jsme osu potoka, levý a pravý břeh, hrany v terénu a ostatní 
body terénu. Celkem bylo zaměřeno 360 podrobných bodů terénu. Body jsme 
vybírali podle toho jak členitý terén byl. U rovinatého terénu jsme nevolili body tak 
hustě jako u terénu s většími sklony. 

 Po měření a zpracování výsledků v programu Groma v. 8.0 jsem zjistil, že 
skutečná hodnota polohové odchylky měření polygonového pořadu je 0,053 m, 
přičemž mezní hodnota je 0,264 m. Skutečná hodnota úhlové odchylky je -0,0053  
a mezní hodnota je 0,0412 . Délka polygonového pořadu je 2006,378 m a poměr 
délek sousedních stran není větší než 1:3. Pohybujeme se ve 2. třídě přesnosti. 

 

 

 
Obrázek č. 6 - 3D model č. 1 
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Obrázek č. 7 - 3D model č. 2 
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8. Použitý software 
V programu Atlas DMT jsem vytvořil digitální model terénu, podélný profil, příčné 
řezy a 3D model zaměřovaného území. Program Groma v. 8.0 sloužil k výpočtu 
souřadnic všech měřených bodů z výsledků měření a v programu Autocad jsem 
vytvořil polohopisnou a výškopisnou mapu zájmové oblasti. 

8.1 Atlas DMT 

Atlas DMT je programový systém pro interaktivní zpracování ploch 
v trojrozměrném prostoru, který je určen k práci s terénem, především z hlediska 
aplikačních výstupů. Umožňuje řešit celou řadu úloh – od vizualizace reliéfu 
(vrstevnice, řezy, pohledy), výpočtu kubatur a profilů, projektování, až po 
specializované analýzy ploch. 

Software dokáže pracovat s vybranou oblastí modelu, přenášet ji do jiných 
modelů, porovnávat, sčítat, odčítat a prolínat plochy, zahustit i ředit bodové pole. 
Při činnostech souvisejících s jednotlivými fázemi výstavby proto nachází celou 
paletu využití. Nejčastěji řešené úlohy jsou např. výpočet kubatur, tvorba řezů a 
profilů, úprava terénu, srovnávací model odchylek mezi původním projektem a 
zaměřením po realizaci, nebo vizualizace. 

V kapitole použitá literatura se nachází odkaz na stránku ze které jsem 
čerpal informace. 

8.2 Groma v. 8.0 

GROMA je geodetický systém pracující v prostředí MS Windows. Systém je 
určen ke komplexnímu zpracování geodetických dat od surových údajů 
přenesených z totální stanice až po výsledné seznamy souřadnic, výpočetní 
protokoly a kontrolní kresbu. 

Program Groma je určen ke geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit 
všechny základní geodetické úlohy. Groma navíc obsahuje jednoduchou grafiku a 
možnost digitalizace rastrových dat. Groma umí zpracovávat data ve formátech 
všech běžných záznamníků, dávkově i jednotlivými výpočty. Pomocí programu 
GROMA můžeme vést rozsáhlé seznamy souřadnic o kapacitě řádově stovky tisíc 
bodů, v závislosti na kapacitě operační paměti. V seznamech můžete označovat 
položky, jednotlivě nebo dle různých výběrových kritérií. Takto označené položky 
lze využít v dalších operacích (výpočty, hromadné změny, kopírování, atd.). 

Kromě seznamu souřadnic lze otevřít i okno se seznamem měření. Měření 
lze přímo importovat z formátů všech běžných záznamníků. Po otevření jsou 
všechny naměřené hodnoty zobrazeny v datovém okně, z něhož je můžete myší 
přetahovat do výpočetních dialogových oken. Není tedy třeba je zadávat z 
klávesnice, čímž je odstraněn významný zdroj chyb. V datovém okně můžete 
samozřejmě měření libovolně editovat, přidávat nebo mazat. Veškeré výpočetní 
úlohy probíhají v dialogových oknech, v nichž jsou přehledně uspořádány všechny 
vstupní i výstupní údaje. Výpočetních oken můžete mít najednou otevřeno 
libovolné množství. Souřadnice i měřená data můžete do výpočetních oken 
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přetahovat myší, případně můžete zadat číslo bodu a nechat program doplnit 
souřadnice ze seznamu. Počet orientací na stanovisku, identických bodů pro 
transformaci, atd. není omezen. 

V kapitole použitá literatura se nachází odkazy na stránky ze které jsem 
čerpal informace. 

8.3 AutoCAD 2008 

 AutoCAD je populární software pro 2D a 3D projektování a konstruování, 
vyvinutý firmou Autodesk. Na jádru Autodesk byla Autodeskem vyvinuta sada 
profesních aplikací určených pro CAD v oblasti strojírenské konstrukce, stavební 
projekce a architektury, mapování a terénních úprav. 
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9. Závěr 
 Zaměřili jsme potok a přilehlé území ve východní části lesoparku v Ostravě - 
Porubě. Výsledkem mé bakalářské práce je digitální model terénu (viz příloha č. 
5), podélný profil vedený osou potoka (viz příloha č. 6), příčné řezy po 10m (viz 
příloha č. 7), 3D model a mapa zaměřované oblasti v měřítku 1:500 (viz příloha č. 
8). Tyto výstupy budou následně použity k vodohospodářským účelům. K měření 
bylo použito totální stanice Topcon GTS - 226. 

 Nejdříve jsme provedli rekognoskaci území, při které jsme rozhodli, jaké 
výchozí body použijeme a mezi těmito body jsme vedli polygonový pořad, díky 
kterému jsme následně mohli pomocí programu Groma v. 8.0 vypočítat 
souřadnice podrobných bodů.(viz příloha č. 2) Pro měření byl použit oboustranně 
polohově připojený a úhlově orientovaný polygonový pořad. Nadmořské výšky 
podrobných bodů byly měřeny trigonometricky. Zaměřované území bylo připojeno 
do systému JTSK a Bpv. Pro výpočet a následné zpracování byly použity 
programy Groma v. 8.0, Atlas DMT a AutoCAD 2008. Při výpočtech jsme zjistili, že 
jsme nepřekročili stanovené mezní odchylky. 
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Seznam zkratek 
VŠB-TUO - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

km - kilometr 

m - metr 

S-JTSK - Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv. - Baltský po vyrovnání 

LCD - Displej z tekutých krystalů (z anglického: Liquid crystal display) 

mm - milimetr 

ppm - dílů na jeden milion (z anglického: parts per million) 

s - sekunda 

kg - kilogram 

C - stupeň Celsia 

r - poloměr 

ČSJNS - Československá státní nivelační sít 

DMT - digitální model terénu 
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