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Anotace 

Cílem této diplomové práce bylo zaměření polohopisu a výškopisu dna vodní nádrţe 

Horní Bečva a jejího okolí pro projekt revitalizace. Realizace cíle práce byla provedena 

připojením území do souřadnicových systémů S – JTSK a Bpv technologií GNSS. 

Podrobné body v okolí vodní nádrţe byly zaměřeny metodou tachymetrie. Reliéf dna byl 

zaměřen kombinací metod GNSS a měření sonarem. Měřená data byla vyhodnocena  

ve výpočetních geodetických software. Mapová dokumentace pro projekt revitalizace 

vodního díla obsahuje účelovou mapu, profily vodního díla a digitální model terénu. 

Klíčová slova: revitalizace, vodní nádrţ, metody GNSS, účelová mapa, digitální 

model terénu    

 

Summary 

The aim of the diploma thesis was a survey of planimetry and altimetry of a bottom  

a dam Horní Bečva and its surroundings for a project of revitalization. The realization  

of the aim of the diploma thesis was performed by the connection of the area  

to the coordinate systems S – JTSK and Bpv in the help of a GNSS technology. Minor 

geodetic control points in the surroundings the dam were surveyed by a tacheometry 

method. Bottom relief was mapped by combination of the GNSS method and surveying 

with a sonar device. Measured data were processed in the computational geodetic software.  

The map documentation for a project of a revitalization of the dam contains a purpose map, 

the profiles of the dam and a digital terrain model. 

Keywords: revitalization, dam, GNSS methods, purpose map, digital terrain 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

Bpv   Výškový systém Baltský po vyrovnání 

CZEPOS  Síť permanentních stanic GNSS České republiky 

ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

DMT   Digitální model terénu 

ETRF European Terrestrial Reference Frame (Evropský terestrický 

referenční rámec) 

ETRS – 89  European Terrestrial Reference System 1989 (Evropský terestrický 

referenční systém 1989) 

GIS   Geografické informační systémy 

GLONASS GLObal NAvigation Satellite System (Globální druţicový polohový 

systém vyvinutý a provozovaný ruskou armádou) 

GNSS   Globální navigační satelitní systém 

GPS-NAVSTAR Global Positioning System - NAVigation Signal Timing and 

Ranging (Globální navigační systém) 

S – JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

RTK   Real Time Kinematic (měření technologií GNSS v reálném čase) 

WGS – 84   World Geodetic System 1984 (Světový geodetický systém 1984) 
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1 Úvod  

Revitalizací vodního díla rozumíme takové zásahy do vodního prostředí, které 

poslouţí k posílení přírodních a krajinných hodnot se současným vybudováním příznivé 

vodohospodářské funkce. Hlavními cíli revitalizace vodních nádrţí jsou úkony spojené 

s vytvářením podmínek pro zvětšení kapacity zásoby vod v krajině, s kterými souvisí 

zajištění příznivějšího průběhu velkých vod a v neposlední řadě také příznivý vliv  

na kvalitu vody.  

Dotčené vodní dílo se nachází ve Zlínském kraji, v katastrálním území Horní Bečva, 

které je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Od vybudování nádrţe docházelo 

v případě potřeby k odstranění nánosů na jejím dně.  Poslední odtěţení nahromaděných 

sedimentů bylo provedeno v letech 2005 – 2006. Zadávacím subjektem tohoto projektu je 

Povodí Moravy s.p., jejímţ poţadavkem je vyhotovení mapové dokumentace pro projekt. 

Cílem projektu revitalizace vodní nádrţe je zjištění stavu nánosů ke druhé polovině roku 

2012. 

Hlavním podkladem pro vyhotovení projektu revitalizace vodní nádrţe je vytvoření 

účelové mapy. Prvky polohopisu a výškopisu byly zaměřeny v rozsahu dle poţadavků 

objednatele. Zaměřovaná lokalita byla do systému S – JTSK a Bpv připojena vytvořeným 

bodovým polem, které bylo zaměřeno technologií GNSS rychlou statickou metodou. 

Měření polohopisu a výškopisu okolí vodní nádrţe bylo provedeno metodou tachymetrie 

za vyuţití univerzálního měřícího přístroje. Pro měření polohopisu a výškopisu dna vodní 

nádrţe byla pouţita technologie GNSS s automatickým délkovým zaznamenáváním 

naměřených dat v kombinaci se sonarem. 

Výsledkem zeměměřických prací pro vyhotovení projektu revitalizace vodní nádrţe 

je účelová mapa zájmové oblasti. Pro názornější představu o průběhu terénu na dně vodní 

nádrţe byly vyhotoveny profily vodního díla a posledním doprovodným výstupem  

je prostorový model zaměřené lokality. 

 

 



Bc. Nikola POLÁCHOVÁ: Zeměměřické práce pro projekt revitalizace vodní nádrţe 

Horní Bečva 

2013  2 

 

2 Charakteristika zájmové lokality 

Vodní nádrţ se nachází 3 km východním směrem od středu obce Horní Bečva a leţí 

pod svahem současné hlavní silnice I. třídy č. E442 vedoucí z Valašského Meziříčí  

do Ţiliny. Přehrada leţí na 32. km Roţnovské Bečvy, která pramení na severním úbočí 

hory Vysoká v nadmořské výšce 950 m. n. m. Samotná přehrada v nejníţe poloţeném bodě 

leţí v nadmořské výšce 548, 56 m.  Jedná se o nádrţ se štěrkovým dnem a travnatým 

břehem. 

V provozu je vodní nádrţ od roku 1947. V polovině roku 2003 byla přehrada 

vypuštěna z důvodu provedení oprav na komunikaci hráze a konstrukce nového zábradlí. 

V letech 2005 - 2006 byla přehrada opět vypuštěna z důvodu výstavby malé vodní 

elektrárny na místě původní věţe, současně s touto výstavbou byla provedena nutná 

rekonstrukce spodních výpustí a odtěţení nahromaděných nánosů na dně vodní nádrţe.  

Její vyuţití nespočívá pouze v zadrţování vody, ale slouţí také jako prostor pro koupání, 

provádění vodních sportů aj. 

Správcem vodní nádrţe je Povodí Moravy s.p., územně patří pod závod Horní 

Morava. 

 

Obr. 1. Vodní nádrţ Horní Bečva [1] 

http://www.penzion-silverado.cz/
http://www.penzion-silverado.cz/
http://www.penzion-silverado.cz/
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2.1 Účel výstavby vodní nádrţe 

V původních představách při plánování a schvalování výstavby se počítalo s tím, ţe 

přehrada na Horní Bečvě bude slouţit jako jedna ze zásobáren vody pro zamýšlený 

Dunajsko – Oderský průplav.  Projekt Dunajsko – Oderského průplavu se dodnes 

nerealizoval. Práce na výstavbě této vodní cesty byly přerušeny 2. světovou válkou. 

Dalším významným podnětem pro výstavbu vodní nádrţe na toku Roţnovské Bečvy 

byly rozsáhlé a ničivé povodně ze začátku 20. století.  

V současné době má vodní nádrţ Horní Bečva nejrozsáhlejší vyuţití z hlediska 

retence, tj. schopnosti zadrţování vody. Zejména v případě dlouhotrvajících vysokých 

sráţek má za cíl sníţit povodňový průtok vody na ustálený a chránit tak obce na dolním 

toku Roţnovské Bečvy. 

2.2 Historie výstavby vodní nádrţe 

V plánovaném místě výstavby vodní nádrţe došlo k vykoupení pozemků a zbourání 

několika usedlostí. Pro stavbu vodního díla je vţdy nutné, aby bylo zvoleno takové místo, 

ve kterém je podloţí bez větších poruch. Ve zdejších geologických podmínkách je podloţí 

tvořeno karpatskými flyšovými horninami, které v místě výstavby přehrady ţádné 

výraznější poruchy podloţí neobsahuje. Z tohoto důvodu bylo vodní dílo vybudováno  

na 32. km úseku koryta Roţnovské Bečvy.  

Projekt pro vybudování vodního díla byl vytvořen Stavební správou 

zemědělskotechnickou v Prostřední Bečvě. Samotná výstavba přehrady byla zahájena 

v roce 1933. Součástí povolení stavby byla i podmínka, ţe touto stavbou musí být 

zachován provoz po silnici, která tehdy vedla údolím, ve kterém byla přehrada později 

vystavěna. Před začátkem výstavby hrázového tělesa bylo nutné tuto silnici přeloţit, 

a to na severní svah nad budovanou nádrţí. Tato silnice slouţí dodnes jako silnice I. třídy  

a tvoří hlavní dopravní spojku mezi Valašským Meziříčím a Ţilinou. 

Přehrada jako funkční vodohospodářské dílo byla uvedena do provozu v roce 1947. 
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Obr. 2. Pohled na staveniště před začátkem prací (archiv Povodí Moravy) 

 

 

Obr. 3. Vzdušný svah rozestavěné hráze (archiv Povodí Moravy) 

2.3 Charakteristika a technické parametry vodní 

nádrţe 

Plocha vodní nádrţe je 8 ha, na délku měřenou mezi protilehlými stranami měří cca 

443 m, na šířku cca 215 m.  Průměrně zadrţuje 37 000 m
3
 vody. Zemní hráz je sypaná, její 

půdorys tvoří část oblouku o poloměru 220 m. Těsnění hráze v návodní straně je 



Bc. Nikola POLÁCHOVÁ: Zeměměřické práce pro projekt revitalizace vodní nádrţe 

Horní Bečva 

2013  5 

 

realizováno z tříděného hlinitého materiálu. Vzdušnou stranu hráze tvoří násyp netříděného 

materiálu. Obě části jsou ukončeny kamennou patou.  Ke splnění funkce hráze je potřeba 

opevnit jak návodní, tak vzdušnou stranu hráze. V návodní straně se opevnění sestává 

z kamenné rovnaniny a dlaţby, ze vzdušné strany je tvořeno odrnováním a osetím. 

V jednověţovém objektu je umístěno výpustné i odběrné zařízení, nachází se zde  

i dolní strojovna spodních výpustí a odtoková komora provozních uzávěrů. Horní strojovna 

s ocelovou nosnou konstrukcí je umístěna ve zhlaví věţe a je tvořená jednoprostorovým 

věţovým objektem, který je přístupný přes betonovou lávku z koruny hráze. V tomto 

objektu byla vystavěna menší vodní elektrárna o výkonu 16 kW. 

Pod samotným tělesem hráze byla vystavěna odtoková chodba dlouhá 73 m 

podkovovitého tvaru o šířce 3,0 m a výšce 2,5 m. Chodba vyúsťuje do uklidňovací nádrţe 

pod hrází. 

Veškeré informace o vodním díle byly získány z [2]. 

Tab. 1. Údaje o nádrţi [2]  

 

 

 

 

 

 

Tab. 2. Údaje o hrázi [2]  
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3 Přípravné práce 

Přípravné práce započaly získáním geodetických údajů o vybraných bodech 

geometrického základu v okolí vodní nádrţe, ty byly zvoleny na podkladě GEO prohlíţeče 

na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen 

ČÚZK). Následovala rekognoskace terénu, po jejímţ provedení bylo moţné vhodně 

stabilizovat všechny potřebné body budoucí měřické sítě. 

3.1 Získání podkladů pro zaměření  

Základními podklady pro vyhotovení veškerých činností spojených s touto prací jsou 

geodetické údaje vybraných bodů geometrického základu. Veškeré údaje o těchto bodech 

byly získány z internetových stránek ČÚZK v sekci bodových polí. Jelikoţ u těchto bodů 

nebyla v systému vyznačena ţádná poznámka ani upozornění o moţných závadách  

na těchto bodech, byly geodetické údaje těchto bodů povaţovány za správné, a proto 

nebylo nutné ověřovat si jakékoli další informace na příslušném katastrálním pracovišti. 

Body geometrického základu byly v terénu ověřeny dle geodetických údajů. 

Veškeré geodetické údaje jsou součástí Příloha 1. 

3.2 Rekognoskace terénu 

Před zahájením geodetických prací v dotčené lokalitě je vţdy povinností geodeta 

provést důkladnou prohlídku terénu, která slouţí k seznámení s poměry v daném území  

a především kvůli vhodnému rozmístění bodů měřické sítě, ze kterých bude podrobné 

měření vycházet. Z důvodu absence podrobného bodového pole jsem musela stávající 

zhustit pomocí technologie GNSS. 

V případě pouţití technologie GNSS je nutné vhodně zvolit polohu stanovisek, aby 

byly zaručeny příznivé observační podmínky. Tato stanoviska byla zvolena především 

s ohledem na to, aby byla co nejméně zatíţena stíněním signálu. Signál také nepříznivě 

ovlivňuje přílišná blízkost bodů vzhledem k vodní ploše, protoţe můţe docházet 

k neţádoucímu odrazu signálu (multipath). 
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Další body měřické sítě byly voleny tak, aby z nich bylo moţno zaměřit podrobné 

body vzhledem k vhodnému zobrazení průběhu terénu.  Obsahem měření byly všechny 

objekty v bezprostřední blízkosti vodního díla, tj. liniové stavby, chodníky, přehradní věţ, 

veřejné osvětlení, terénní hrany aj. a objekty přímo v rámci vodního díla, coţ byly měřické 

práce na zmapování dna přehrady v předem směrově určených profilech a zjištění polohy 

břehové čáry. 

3.3 Stabilizace bodů v terénu 

Základem pro měření bylo vybudování pevně stabilizovaných bodů sítě. Jeden 

z výchozích bodů, nacházející se v koruně hráze byl bod č. 642169120567, který je bodem 

PPBP. V koruně hráze byly stabilizovány další dva připojovací body, tj. body č. 5002  

a 5003, které byly stabilizovány nastřelovacími hřeby. 

Bod 5001 byl stabilizován na protější straně vodní plochy zabetonovanou ţeleznou 

trubkou o průměru 20 mm a délky 0,70 m. Jednotlivá stanoviska, která slouţila  

pro zaměření podrobných bodů v terénu, byla zvolena tak, aby zaručovala mezi sebou 

přímou viditelnost a zároveň umoţnila co největší zaměření mapovaného území.  

Po rekognoskaci terénu jsem si stabilizovala 14 stanovisek, Většina z nich byla 

stabilizována nastřelovacím hřebem, ostatní stanoviska, která se nacházela  

na nezpevněném přírodním chodníku kolem vodní plochy, byla stabilizována ţeleznou tyčí 

o průměru 20 mm a délce 0,50 m, kdy tyto trubky vyčnívaly pouze 10 mm nad povrch. 

Jelikoţ jsem při rekognoskaci terénu objevila v tomto nezpevněném chodníku jeden 

plastový znak, vyuţila jsem ho pro své měření jako další stanovisko přístroje. 
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Obr. 4. Stabilizace a signalizace připojovacího bodu 5003 
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4 Připojení zájmového území technologií GNSS 

První část této kapitoly se zabývá popisem technologií GNSS, pomocí kterých bylo 

realizováno měření připojovacích bodů měřické sítě do S – JTSK a Bpv. V druhé části 

kapitoly je popis a postup vlastního připojení výše zmíněných bodů do závazných 

souřadnicových systémů pouţívaných na území České republiky.  

4.1 Popis technologie GNSS 

„Na základě zpracování signálů vysílaných druţicemi GNSS je moţné určovat 

prostorovou polohu fázového centra antény přijímače těchto signálů. GNSS má 

celosvětovou působnost a jeho vyuţití pro zeměměřické činnosti pro účely katastru 

nemovitostí je upraveno vyhl. č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

provádí zákon č. 200/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů [2].“ 

Jelikoţ pod pojem Globálního navigačního druţicového systému spadá mnoţství 

jednotlivých systémů budovaných a vyuţívaných pro různá území, pouţívá se u nás 

zejména celosvětový druţicový systém GPS NAVSTAR. 

Kromě GPS je v současné době v provozu také navigační systém GLONASS, který 

provozuje ruská armáda, která poskytuje část sluţeb i civilním uţivatelům. 

GPS NAVSTAR  

Je to globální navigační systém, který funguje na bázi umělých druţic. K určení 

informace o naší poloze v reálném čase je nezbytné vybavení speciálními přijímači. 

Původně byl systém GPS navrţen pouze k vojenským účelům. Postupem času byla 

uvolněna část systému i pro civilní účely, která zahrnovala i aplikaci geodetických měření.  

K hlavním výhodám měření s pomocí GPS patří fakt, ţe není potřeba přímé 

viditelnosti mezi jednotlivými body, měření je nezávislé na podmínkách počasí a roční 

době, získání trojrozměrných souřadnic a v neposlední řadě také větší efektivita a rychlost 

měření. 
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Systém GPS se skládá celkem ze tří segmentů: 

 Kosmický segment 

Kosmický segment obsahuje 24 druţic, přičemţ systém má ještě další 3 záloţní. 

Druţice obíhají po 6 oběţných drahách, které jsou vůči rovníku skloněny o 55°. Druţice 

obíhají okolo Země ve výšce 20 200 km a jejich doba oběhu trvá 12 h. Konfigurace druţic 

je sestavená tak, aby bylo zajištěno, ţe v kaţdém místě na Zemi v kaţdém čase musí být 

vidět aspoň 4 druţice.  

Na kaţdé druţici je vybavení v podobě přesných atomových hodin. Druţice vysílají 

signál na dvou různých vlnových délkách. Vlna L1 přenáší dva kódy, těmi jsou C/A kód 

(volný kód) a P kód (přesný kód), vlna L2 přenáší pouze P kód. K rozlišení druţic uţívají 

GPS přijímače různé kódy. Tyto kódy jsou pouţívány k určení pseudovzdáleností, které 

slouţí k výpočtu polohy GPS přijímače. 

 

Obr. 5. Konfigurace druţic kolem Země [4] 

 Řídící segment 

Řídící segment je sloţen z hlavní řídící stanice, která se nachází v Colorado Springs 

v USA, do které jsou zasílána měření, jejichţ prostřednictvím jsou určovány chyby 

jednotlivých druţic. Tyto informace jsou zasílány do další části řídícího segmentu, a to  

na čtyři základní monitorovací stanice vybavené vysílacími anténami, aby dodaly zprávy 

zpět na druţice. Poslední sloţkou je pět monitorovacích stanic, kde na kaţdé této stanici  

se nacházejí přesné atomové hodiny a přijímač P kódu k neustálému měření 

pseudovzdáleností ke všem druţicím, které jsou momentálně viditelné. 
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Obr. 6. Rozmístění stanic řídícího segmentu [5] 

 

 Uživatelský segment 

Uţivatelský segment je soubor všech přijímačů signálu GPS a software, ve kterém  

se měření zpracovávají. Pomocí přijatého signálu z druţic určujeme polohu a reálný čas. 

Vzájemná komunikace probíhá pouze z druţice na přijímač, říkáme tedy, ţe přijímač plní 

funkci pasivního zařízení.  Pro vyuţití GPS v geodézii se vyrábějí speciální přijímače  

a zařízení, jejichţ podstata je zaloţena na relativních metodách měření. Pro pouţití 

výsledků měření v geodézii je nutné, aby dosaţená přesnost byla co nejvyšší, ta se 

pohybuje řádově v milimetrech či centimetrech. Informace o GPS NAVSTAR jsou 

převzaty z [6]. 

4.1.1 Souřadnicový systém 

Ve spojení s měřením metodou GPS jsou na území České republiky pouţívány dva 

referenční systémy. Jedná se o systém WGS – 84 a systém ETRS – 89.   Stejně jako je 

WGS – 84 definován sítí pozemních stanic GNSS po celém světě,  ETRS – 89 je 

realizován sítí pozemních stanic GNSS pouze na evropském kontinentu. 

Protoţe v České republice v oblasti civilní sféry jsou bodová pole v systému  

S – JTSK navázána na systém ETRS – 89, budu se dále zabývat pouze systémem  

ETRS – 89. 
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Obr. 7. Rozloţení stanic realizujících ETRS – 89 na území České republiky [7] 

ETRS – 89 je referenční systém, který se pohybuje a rotuje souběţně s eurasijskou 

zemskou deskou, která se ročně posune přibliţně o 25 mm. „ETRS – 89 je definován 

souborem konstant a technologiemi kosmické geodézie, referenčním rámcem vybraných 

bodů geodetických základů, jejichţ pravoúhlé geocentrické souřadnice byly vztaţeny 

k evropskému terestrickému referenčnímu rámci (dále ETRF) v epoše 1989.0 a elipsoidem 

geodetického referenčního systému 1980 (GRS – 80) [7].“ 

Polohové souřadnice získané v systému ETRS – 89 označujeme jako zeměpisné 

(B, L) a výškovou souřadnici určíme jako výšku nad elipsoidem Hel. Transformací 

souřadnic z ETRS – 89 (B, L, Hel) získáme souřadnice v S – JTSK (X, Y, Z).  

Tab. 3. Parametry vybraných elipsoidů [7] 
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4.1.2 Síť permanentních stanic na území České republiky 

Síť permanentních stanic na území České republiky se označuje zkratkou CZEPOS. 

CZEPOS slouţí k poskytování korekčních dat pro přesné určení polohy uţivatelům GNSS. 

CZEPOS spadá pod správu a provoz Zeměměřického úřadu a tvoří součást geodetických 

základů České republiky. 

„CZEPOS obsahuje na území České republiky 28 permanentních stanic rovnoměrně 

rozmístěných ve vzdálenostech cca 60 km. Celkový počet zahrnuje 28 stanic umístěných 

na území České republiky a 27 příhraničních stanic státních sítí GNSS sousedních států. 

Na území České republiky je 23 stanic CZEPOS, které jsou ve správě Zeměměřického 

úřadu a jsou umístěné na budovách katastrálních úřadů resp. pracovišť a dále 5 externích 

stanic spravovaných vědeckými a akademickými pracovišti [9].“ 

Tato pracoviště se nacházejí na Geodetické observatoři Pecný (GOPE), VŠB 

v Ostravě (VSBO), VUT v Brně (TUBO), ZČU v Plzni (PLZE) a stanice POL1 v Polomi 

je provozována Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem. 

 

Obr. 8. Přehled instalovaných stanic sítě CZEPOS [10] 

 

CZEPOS poskytuje svým uţivatelům data nejen pro aplikace prováděné v reálném 

čase, ale také při následném zpracování dat, tedy postprocessingu, přičemţ data jsou 

uţivatelům v obou případech poskytována ve formě korekčních dat. 

Informace byly získány z [11]. 
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4.1.3 Pouţitý princip a metoda měření pomocí GPS 

Principy měření 

Protoţe jsou navigační satelitní systémy budované jako systémy pasivní, přijímač 

určuje vzdálenosti k jednotlivým druţicím pouţitého druţicového systému, jeho poloha  

se následně určí protínáním. K určení vzdáleností mezi přijímačem a druţicemi pouţíváme 

měření zaloţené na principech kódových nebo fázových měření. Kódové měření díky své 

přesnosti pohybující se v řádech centimetrů není úplně vhodné pro pouţití v geodézii, 

takţe jsou vyuţívána především pro navigaci. Fázová měření jsou na rozdíl od kódových 

měření zaloţena na zpracování vlastní nosné vlny, nepracují tedy s dálkoměrnými kódy. 

Přijímač spočítá při fázových měření počet vlnových délek nosné vlny, které  

se nacházejí mezi přijímačem a druţicí. Počet vlnových délek je sloţen z celočíselného 

násobku nosných vln (jejichţ určování je značně obtíţné) a ze zbylé desetinné části, kterou 

přijímač umí určit velmi přesně. Při fázových měření tak vzniká určitá nejednoznačnost 

(ambiquita), která se rovná počtu celých vlnových délek nosné vlny. Od okamţiku,  

kdy přijímač určí počáteční hodnotu celočíselné nejednoznačnosti, je schopen průběţně 

monitorovat změny ve fázovém posunu a počtu celých vln a prostřednictvím těchto 

parametrů také svou polohu. [6] 

Protoţe vlnové délky nosných vln jsou velmi krátké (první desítky cm) a budeme- li 

uvaţovat stejný postup zpracování signálu jako při měřeních kódových s tím, ţe přesnost 

odpovídá 1–2 % vlnové délky, dostaneme výsledky měření s přesností určenou  

na milimetry. Fázové měření se tak pouţívá nejen pro měření podrobných bodů 

v jakémkoli měřítku, ale také při tvorbě bodových polí. [6] 

Metody měření 

Metody pouţívané k měření pomocí GPS dělíme do dvou základních skupin: 

 statické (statická a rychlá statická metoda), kdy přijímače jsou po celou dobu 

měření v klidu vzhledem k zemskému povrchu, 

 kinematické (kinematická, Stop And Go a RTK metoda), kdy jeden z přijímačů je 

umístěn na bodě o známých souřadnicích a druhý se pohybuje v terénu a provádí 

měření. 
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Rychlá statická metoda pracuje na jednoduchém principu, kdy jeden přijímač je 

umístěn na bodě, jehoţ souřadnice jsou známy a druhý přijímač je umístěn na bodě, jehoţ 

souřadnice chceme zjistit. Měření se provádí současně, doba měření závisí na počtu druţic 

a pohybuje se přibliţně od 8 do 30 minut. Měření netrvá příliš dlouho proto, ţe se realizuje 

pomocí rychlého určení ambiquit. Jedná se o velmi přesnou metodu měření, jejíţ přesnost 

se pohybuje od 5 do 10 mm a vyuţívá se pro tvorbu a zhušťování bodových polí. 

Veškeré informace o metodách měření byly převzaty z [12]. 

4.2 Vlastní připojení zájmového území do S – JTSK  

a Bpv 

Jak je uvedeno v podkapitole 3.2, určení souřadnic připojovacích bodů měřické sítě 

bylo vhodné realizovat pomocí technologie globálního polohového systému GPS z důvodu 

konfigurace bodů PBP v terénu a tím také došlo k urychlení postupu prací. 

Protoţe výsledné souřadnice měření pomocí GPS získáme v souřadnicovém systému 

ETRS – 89, musíme je následně v průběhu postprocessingu transformovat do polohového 

souřadnicového systému S – JTSK a výškového souřadnicového systému Bpv. 

4.2.1 Zaměření měřické sítě 

Pro určení souřadnic bodů měřické sítě č. 5001, 5002 a 5003 byla zvolena rychlá 

statická metoda. Před zahájením měření na jednotlivých bodech bylo nutné do přístroje 

zadat výšku antény a nastavit program měření. Pro měření byly vyuţity pevné referenční 

stanice sítě CZEPOS, konkrétně referenční stanice CVSE ve Vsetíně a CFRM ve Frýdku – 

Místku. Pro realizaci měření postačovala pouze jedna GPS aparatura, která byla postupně 

umisťována na jednotlivé body. Doba observace potřebná pro příjem dat na jednotlivých 

bodech trvala nejdéle 12 minut.  
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Obr. 9. Zobrazení připojovacích a výchozích bodů měřické sítě v Google Earth 

 

Další body tvořící měřickou síť byly body č. 4001 – 4014. Měřická síť byla volena 

v podobě obvodu vodního díla, aby bylo moţné dostatečně vystihnout průběh terénu  

a další terénní prvky v přilehlém okolí přehrady, které současně s prvky samotného 

vodního díla byly předmětem podrobného měření.  

Body měřické sítě byly zaměřeny pomocí univerzálního měřícího přístroje Leica 

TPS 1202+ ve dvou polygonových pořadech. Celým průběhem měření se však budu 

podrobněji zabývat v kapitole 5. 

4.2.2 Zpracování naměřených dat 

Souřadnice bodů měřených GPS byly získány v systému ETRS – 89. K získání 

výsledných souřadnic v národním systému, jako je S – JTSK a Bpv, musíme provést 

transformaci těchto souřadnic. 

Transformace byla provedena v počítačovém programu Leica Geo Office v 7.0. 

Základním elementem celého procesu transformace je vytvoření transformačního klíče. 

Transformační klíč je v podstatě rovnice, která umoţňuje převod mezi souřadnicovými 

systémy. Klíč obsahuje hodnoty posunu počátků souřadnicových systémů, hodnotu stočení 

souřadnicových os a hodnotu změny měřítka. 
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Pro jeho vytvoření vyuţijeme okolních zhušťovacích bodů bodového pole, které 

nazýváme identickými body. Jejich souřadnice jsou známy jak v systému ETRS – 89,  

tak v S – JTSK a Bpv.  

Pro výpočet transformačního klíče byly pouţity tyto identické body: 

- bod č. 000936152400 pod názvem „Pod Šorštýnem“, 

- bod č. 000936152390 pod názvem „Opálený“, 

- bod č. 000936152380 pod názvem „Grapa“, 

- bod č. 000936152440 pod názvem „Prostá“. 

Geodetické údaje zhušťovacích bodů jsou přiloţeny v Příloha 1. 

Po vytvoření transformačního klíče můţeme přistoupit k samotné transformaci. 

Nejčastěji pouţívaná je Helmertova 7 – prvková transformace, coţ je prostorová lineární 

podobnostní transformace s vyrovnáním koeficientů podle metody nejmenších čtverců.  

7 – prvková je označována proto, ţe obsahuje 7 parametrů, které transformaci definují,  

a to jsou:  

- posuny ve směru souřadnicových os X, Y, Z, 

- rotace podle souřadnicových os X, Y, Z, 

- měřítkový koeficient. 

 

Obr. 10. Vztah polohy dvou elipsoidů [12] 

 

Posledními soubory se vstupními hodnotami do výpočtu byly údaje o parametrech  

a observace v době prováděného měření, které byly měřeny na zvolených referenčních 

stanicích. Jednalo se o referenční stanici ve Vsetíně (CVSE) a ve Frýdku – Místku 
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(CFRM). Poţadované vstupní hodnoty jsem získala z internetového portálu CZEPOS. 

Výpočet prostorové polohy byl proveden metodou postprocessingu ve výpočetním 

software Leica Geo Office v. 7.0.  

 

Tab. 4. Odchylky na identických bodech transformačního klíče 

Číslo ident. bodu Typ bodu dX [m] dY [m] dZ [m] 

000936152380 Poloha + výška -0.003 -0.002   0.004 

000936152390 Poloha + výška   0.007 -0.005 -0.005 

000936152400 Poloha + výška   0.001   0.006 -0.002 

000936152440 Poloha + výška -0.004   0.001   0.003 

 

Protokol transformace jako výstup z programu Leica Geo Office v. 7.0, náhled 

konfigurace druţic v době měření a observační schéma jsou přiloţeny v Příloha 1. 

4.2.3 Pouţité přístroje a pomůcky 

 Leica GPS 1200 s anténou ATX1230, 

 kontrolér RX 1250Xc, 

 stativ. 

Leica GPS 1200 s anténou ATX1230 GG a kontrolér RX 1250Xc 

Systém Leica GPS 1200 dle [14] patří do řady moderních geodetických GPS 

přijímačů, které zaštiťují nejlepší GPS a RTK technologie, mezi které patří rychlé 

zachycení druţic, vysoká přesnost měření, eliminace multipath a další. Je pouţitelný jako 

referenční stanice nebo i mobilní stanice v rámci všech metod měření, podporuje všechny 

formáty a komunikační zařízení a lze jej pouţívat v téměř jakýchkoli podmínkách.  

Součástí měřického vybavení byl i kontrolér RX 1250Xc, který funguje jako 

odpojitelný ovladač zajišťující poţadavky moderního sběru dat, který pracuje na bázi 

operačního systému Windows CE. Jeho charakteristikami je vysoký kontrast, dotyková 

obrazovka (11 řádků x 32 znaků), úplná alfanumerická klávesnice. Kontrolér zobrazuje 

stav měření, sledování druţic, navigace, zeměpisné a rovinné souřadnice, umoţňuje také 

grafické zobrazení měření a změnu měřítka.  
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Tab. 5. Základní parametry Leica GPS 1200 [14] 

 

Přesnost metody měření 

Statická metoda H: 5 mm + 0.5 ppm 

  V: 10 mm + 0.5 ppm 

RTK H: 10 mm + 1.0 ppm 

  V: 20 mm + 1.0 ppm 

Popis antény 

Standardní anténa Smart anténa 

Typ antény ATX 1230 

 

 

 

  

     Obr. 11. Leica GPS 1200 nad bodem 5003         Obr. 12. Náhled na parametry během měření 
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5 Měřické práce 

Tato kapitola se zabývá podrobným měřením, jehoţ prostřednictvím zaměříme 

všechny významné body přírodních a umělých objektů trvalého charakteru v krajině, 

kterými jsme schopni co nejvěrněji vystihnout průběh a členitost terénu.  

5.1 Pouţité polohové a výškové souřadnicové systémy 

Pouţitým souřadnicovými systémy je polohový systém S – JTSK a výškový systém 

Bpv, které jsou současně závaznými souřadnicovými systémy pouţívanými na území 

České republiky. 

S – JTSK je definován:  

- Křovákovým dvojitým konformním kuţelovým zobrazením v obecné poloze  

na Besselově elipsoidu, 

- prvky převzatými ze sítě vojenské triangulace, coţ je rozměr, poloha i orientace 

na elipsoidu, 

- jednotnou trigonometrickou sítí katastrální. 

Počátek rovinné soustavy se nachází v obraze vrcholu kuţele, kdy osu X tvoří obraz 

základního poledníku, který se nachází  42°30‘ východně od základního poledníku (Ferra).  

Osa Y je pak na osu X kolmá a to tvoří celou soustavu pravoúhlou. Kladný směr osy 

X je orientován na jih, směr osy Y na západ. Celé území tak leţí v I. kvadrantu a všechny 

souřadnice na něm se nacházející mají kladnou hodnotu. Více o S – JTSK v [15]. 

 

Obr. 13. Schéma Křovákova zobrazení [15] 
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Bpv je dle [16] definován výchozím bodem, kterým je nula stupnice vodočtu 

v Kronštadtu, který leţí na břehu Baltského moře, a souborem normálních (Moloděnského) 

výšek, které vychází z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí. Systém byl zaveden 

v pouţití od roku 1957.  

Výškové bodové pole v České republice tvoří Česká státní nivelační síť (ČSNS). 

Výchozím bodem ČSNS je Lišov, který má nadmořskou výšku 564,760 m. 

5.2 Zaměření polohopisu a výškopisu okolí vodní 

nádrţe 

Podrobným měřením rozumíme zaměření polohopisu a výškopisu vybrané části 

zemského povrchu, které provádíme z důvodu vyhotovení mapy. V současné době  

při podrobném měření vyuţíváme nejčastěji metody, které nám umoţňují současně měřit 

jak polohopis bodu, tak jeho výškopis. Nejpouţívanější a nejrychlejší metoda podrobného 

měření je metoda tachymetrie, kterou jsem vyuţila při měření v okolí vodní nádrţe.  

5.2.1 Polygonové pořady 

Polygonový pořad známe jako měřický postup, kterým jsme schopni pomocí 

přímých spojnic spojit výchozí a určované body do jednoho celku. V podstatě se jedná  

o postupné zjišťování polohy určovaného bodu, které vychází ze známé polohy bodu 

výchozího, měřené vzdálenosti mezi těmito body a současném určení velikosti směrníku 

z výchozího bodu na určovaný.    

Při měření jsem pouţila dva různé typy polygonových pořadů. Oba byly měřeny jako 

pořady otevřené, přičemţ první z nich je oboustranně připojený a oboustranně orientovaný 

polygonový pořad. Při tomto typu polygonového pořadu jsou dány souřadnice počátečního 

(P) a koncového (K) bodu a souřadnice bodů orientací (A, B). Pro určení souřadnic 

mezilehlých bodů (body uvnitř polygonového pořadu) měříme mezi těmito body délky  

a levostranné vrcholové úhly a dále měříme také směry na body orientací z výchozích 

bodů, tj. směr z bodu P na bod A a směr z bodu K na bod B (viz. Obr. 14). 
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Obr. 14. Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad [17] 

Druhý polygonový pořad je oboustranně připojený a jednostranně orientovaný 

polygonový pořad, při kterém, stejně jako u prvního polygonového pořadu, určujeme 

souřadnice mezilehlých bodů s tím rozdílem, ţe provádíme pouze jednu orientaci  

na známý bod, a to buď z počátečního, nebo koncového bodu. V případě Obr. 15 je 

provedena pouze orientace z výchozího bodu P na známý bod A. Technologie měření pak 

probíhá stejně jako u prvního typu polygonového pořadu. 

 

Obr. 15. Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný polygonový pořad [17] 

Důvodem vyhotovení a zaměření polygonových pořadů bylo určení polohy bodů 

měřické sítě, které následně poslouţily jako stanoviska pro podrobné měření. Měřická síť 

byla vyhotovena mezi připojovacími body, tj. mezi body č. 5001 – 5003, a byla 

realizována polygonovými pořady, jejichţ typy a technologie měření jsou popsány výše 

v této kapitole. Kvůli nepříznivým podmínkám počasí a s nimi spojené časové náročnosti 

jsem musela vytvořit dva oddělené polygonové pořady, takţe nebylo moţno uskutečnit 

původně plánovanou realizaci uzavřeného polygonového pořadu. Oba polygonové pořady 

byly měřeny stejným univerzálním měřícím přístrojem. Úhly byly určeny ve dvou 

skupinách, délky mezi jednotlivými body obousměrně. 
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První polygonový pořad začíná na připojovacím bodě č. 5001 o známých 

souřadnicích s orientací na bod č. 5002. Polygonový pořad byl dále veden přes body 

č. 4001 – 4008 a 5003 na bod 642169120567. 

Druhý polygonový pořad začínal na připojovacím bodě č. 5002 s  orientací na bod  

č. 642169120567. Polygonový pořad obsahuje celkem 7 vrcholů, které se nacházejí 

v bodech č. 5002 a 4009 – 4014. Měření bylo ukončeno na bodě č. 5001. 

Takto zaměřené polygonové pořady byly vyrovnány klasicky. 

 

Obr. 16. Zobrazení měřické sítě v programu AutoCAD 

5.2.2 Tachymetrie 

Tachymetrie je nejpouţívanější metoda pro tvorbu polohopisné mapy doplněné 

výškopisem, kdy se současně měří polohopis i výškopis. Poloha a výška podrobných bodů 

je určována z jednotlivých stanovisek, která jsou tvořena body polygonových pořadů. 

Polohu bodu určujeme polárními souřadnicemi, tj. délka a vodorovný úhel. Výšku bodu 

pak naopak určujeme z délky a zenitového úhlu.  
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Poloha bodů se získává měřením polární metodou, výška se pak určuje 

trigonometrickou metodou určování výšek, takţe tachymetrie je měřická metoda 

vyuţívající spojení těchto dvou metod do jedné. 

 Polární metoda 

Poloha jednotlivých bodů se určuje ze stanoviska, jehoţ souřadnice jsou známy. Pro 

získaní polohy podrobných bodů měříme vţdy vodorovné úhly mezi orientačním směrem  

a směry na určované body, současně měříme i vzdálenosti mezi stanoviskem přístroje  

a určovanými body, viz. Obr. 17.  

 
Obr. 17. Princip polární metody [18] 

 

 Metoda trigonometrického určování výšek 

Metoda trigonometrie je zaloţena na principu řešení trojúhelníka. Nadmořskou 

výšku určovaného bodu jsme schopni vypočítat na podkladě měřené šikmé vzdálenosti  

na cíl a měřeného výškového úhlu, jehoţ hodnota se odečítá z vertikálního kruhu přístroje. 

Do tohoto výpočtu musíme také zahrnout výšku stroje a cíle, viz. Obr. 18.  

 

 

Obr. 18. Princip trigonometrického měření výšek [19] 
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Stojíme na stanovisku A, jehoţ nadmořská výška je známá. Změříme si výšku 

přístroje vs na stanovisku a výšku cíle h na určovaném bodě. Pak pro výpočet nadmořské 

výšky bodu B pouţijeme vzorec: 

HB = HA + vs + h1 – h,     (5 - 1)  

kde h1 =  s . tg ε = s. cotg z nebo také h1 =  s‘ . sin ε = s‘. cos z.         (5 - 2) 

Postup měření 

Úkolem celého měření bylo co nejvýstiţněji zaměřit průběh terénu, které slouţí 

k vyhotovení polohopisné mapy doplněné výškopisem a ke zhotovení digitálního modelu 

terénu. 

Měření bylo realizováno pomocí univerzálního měřícího přístroje Leica TPS 1202+ 

a dalšími pomůckami, vše je podrobněji popsáno v kapitole 5.2.3. 

Základem pro realizaci tachymetrického měření je měřická skupina sestávající 

z měřiče a alespoň jednoho figuranta. Úlohou měřiče je horizontace a centrace přístroje 

nad konkrétním stanoviskem a změření výšky přístroje nad bodem, která se zadává  

do přístroje před samotným zaměřováním podrobných bodů. V přístroji je nutné nastavit 

odpovídající typ odrazného hranolu. Po nastavení výšky stroje se zaměří orientace  

na známé body, zadá se její výška a následně můţeme přejít k měření podrobných bodů. 

To realizujeme zacílením na odrazný hranol upevněný na výtyčce, se kterou má figurant  

za úkol přesouvat se na jednotlivé zvolené podrobné body, kterými jsou v našem případě 

především význačná místa terénního reliéfu, břehová čára, body určující okraje silnic  

a chodníků, hrázové komunikace, body lávky vedoucí z hráze na stavidlo, lomové body 

budovy stavidla, zaměření sloupů elektrického vedení, veřejného osvětlení a další.  

V místech, kde nebylo moţné pouţít odrazný hranol, se v přístroji nastaví měření 

bezodrazné, to bylo vyuţito především při zaměřování lávky vedoucí na stavidlo,  

pak samotného stavidla a dále při zaměření bezpečnostního přepadu. Úkolem figuranta 

bylo také vést měřický náčrt. V průběhu měření je důleţité kontrolovat čísla podrobných 

bodů zaznamenaných v přístroji s body vedenými v náčrtu. Po zaměření všech podrobných 

bodů z daného stanoviska byla znovu kontrolně zaměřena a zaznamenána orientace  

na známý bod.  
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Tímto způsobem jsem postupně ze všech bodů měřické sítě zaměřila situaci, neboť 

nebylo moţné všechny podrobné body zaměřit z polygonových bodů, pouţila jsem další 

stanovisko, určené rajónem. Takto byly určeny celkem tři rajony, které jsem označila čísly 

6001, 6002 a 6003. 

Tachymetrické měření proběhlo ve dvou etapách, a to v období od 25. – 27. srpna 

2012, kdy byl zaměřen zhruba poloviční počet podrobných bodů, v tomto období bylo také 

vyhotoveno zaměření prvního polygonového pořadu. Druhá polovina podrobných bodů 

byla zaměřena v období od 19. do 21. října 2012, kterému předcházelo zaměření druhého 

polygonového pořadu.   

5.2.3 Pouţité přístroje a pomůcky 

 Univerzální měřící přístroj Leica TPS 1202+, 

 sada odrazných hranolů Leica, 

 optické centry, 

 výtyčka, 

 stativy, 

 svinovací metr, 

 vysílačky. 

Univerzální měřící přístroj Leica TPS 1202+ 

Pro tachymetrická měření jsou vyuţívány univerzální měřící přístoje, které jsou jak 

úhloměrné, zároveň tak dálkoměrné přístroje, které jsou schopny měřit zároveň vodorovný 

úhel, svislý úhel a délku.  

Pro své měření jsem si zvolila univerzální měřící přístroj značky Leica, konkrétně 

typ TPS 1202+, který umoţňuje měření délky dvěma způsoby, a sice zacílením na odrazný 

hranol na výtyčce, který umístíme nad bod, nebo bezodrazným měřením délky,  

kdy zacílíme nitkový kříţ tachymetru přímo na poţadovaný bod. Přístroj má zabudovanou 

laserovou olovnici slouţící pro jeho centraci nad bod, jeho horizontální a vertikální 

ustanovky jsou nekonečné. Přístroj je rovněţ vybaven dvěma dotykovými obrazovkami,  

pod kterými se nacházejí alfanumerické klávesnice. Co se týká software, ten obsahuje volbu 

několika geodetických úloh, jako je např. vytyčování, odvozená vzdálenost, volné 

stanovisko aj. 
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Nespornou výhodou elektronických tachymetrů je také dosah měřené vzdálenosti, 

který u TPS 1202+ dosahuje aţ do vzdálenosti několika km u odrazného systému. Základní 

parametry přístroje jsou uvedeny v Tab. 6. Velkou výhodou a usnadnění prácí je moţnost 

ukládat měřené parametry ve formě elektronického zápisníku přímo na paměťovou kartu 

přístroje, kterou pak jednoduše vloţíme do čtečky karet a naměřené údaje exportujeme 

přímo do počítače, kde je dál zpracováváme ve vybraných geodetických software.  

 

Obr. 19. Měření podrobných bodů přístrojem Leica TPS 1202+ 

 

Tab. 6. Základní parametry přístroje Leica TPS 1202+ [20] 

 

Měření úhlů 
Střední chyba měřeného úhlu 2'' (0,6 mgon) 
Minimální čtení 0,1'' (0,1 mgon) 

Kompenzátor 
Rozsah 4' (0,07 gon) 
Citlivost 0,5'' (0,2 mgon) 

Měření délek hranolem 
Dosah na 1 hranol > 3500 m 
Dosah na minihranol 1200 m 
Nejmenší měřitelná délka 1,5 m 
Střední chyba měření délky 1 mm + 1,5 ppm 
Minimální čtení 0,1 mm 

Měření délek bez hranolu 
Minimální vzdálenost 1,5 m 
Přesnost  2 mm + 2 ppm 
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5.3 Zaměření polohopisu a výškopisu dna vodní nádrţe 

Obsahem této podkapitoly je postup a realizace zaměření skryté topografické plochy, 

která se nachází pod vodní hladinou. Souřadnice této topografické plochy byly získávány 

kombinací metod měření, které jsou popsány níţe. Samotné měření bylo provedeno 

v předem projektovaných profilech. 

5.3.1 Referenční stanice GPS 

Základem pro realizaci měření bylo vyuţití technologie GNSS, při kterém byla nad 

zhušťovací bod č. 000936152400 s názvem „Pod Šorštýnem“ centrována a horizontována 

referenční stanice, jejímţ prostřednictvím bylo ve spojení s pohyblivým 

přijímačem (roverem) realizováno měření pro získání polohy bodů topografické plochy 

vodního díla. 

Před měřením bylo nutné vykonat kancelářské práce s tím, ţe byly vytvořeny dva 

textové soubory, jeden z nich obsahoval souřadnice nejbliţších zhušťovacích bodů  

(jejich seznam je uveden v podkapitole 4.2.2) v S – JTSK, druhý obsahoval souřadnice 

v ETRS – 89. 

Následovně byly tyto textové soubory nahrány do kontroléru, ve kterém se zaloţí 

nová zakázka, ve které se vytvoří lokalizace. Do lokalizace postupně přidáváme jednotlivé 

zhušťovací body, kde kaţdému bodu se stejným číslem přiřadíme souřadnice v S – JTSK  

a ETRS – 89, tento postup provádíme do té doby, dokud nespárujeme odpovídající 

souřadnice všech zhušťovacích bodů. Takto byl vytvořen transformační klíč pro přímý 

převod naměřených podrobných bodů rovnou do S - JTSK.  
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Obr. 20. Nastavování parametrů GPS aparatury stabilizované nad zhušťovacím bodem 

č. 000936152400 

5.3.2 Měření profilů technologií GNSS v kombinaci se 

současným mapováním hloubky dna vodního díla 

Před začátkem veškerých měřických prací vykonaných na vodním díle byla zvolena 

varianta předběţného vytvoření profilů v grafickém prostředí, jelikoţ vytyčení 

jednotlivých počátečních a koncových bodů profilů na břehu před měřením a průběh jejich 

zaměřování je v porovnání s pouţitou metodou velice pracná a zdlouhavá záleţitost. Z toho 

důvodu bylo pouţito rychlejší a modernější metody zaměření, také co se následného 

zpracování týká. V grafickém software AutoCAD 2011 byly vytvořeny jednotlivé profily 

o totoţných rozestupech na ploše vodního díla, které byly orientovány s přihlédnutím 

k tvaru vodní nádrţe. Následně byl tento soubor ve formátu *.dxf  importován  

do kontroléru, pomocí nějţ bylo pak celé měření realizováno. 
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Obr. 21. Soubor profilů načtených do kontroléru 

 

K zaměření projektovaných profilů bylo potřeba nafukovacího člunu poháněného 

elektromotorem. Na zadní část člunu vedle řídící páky byl umístěn sonar připevněný  

na stojan, jehoţ pomocí jsme schopni změřit hloubku dna v dané poloze. Hloubku ponoru 

sonaru je nutno regulovat v závislosti na celkovém zatíţení člunu tak, aby se sonar 

nacházel pod vodní hladinou. 

Sonar je zařízení, které pracuje na bázi radaru, které namísto radiových vln pouţívá 

ultrazvuk. Sonda ultrazvuku funguje tak, ţe ve vysokých frekvencích vysílá ultrazvukové 

vlny, ty se odráţejí od překáţky, kterou zde nahrazuje dno vodní nádrţe, a odraţené 

impulsy se vrátí zpět do sondy, která zároveň plní i funkci přijímače, takţe je schopna 

změřit danou hloubku. Námi pouţitý sonar měřil hloubku s přesností na decimetry. 

Jakmile byl člun umístěn na vodní hladinu, byl k němu připevněn stojan se sonarem, 

na jehoţ horní část byl ještě připevněn GPS rover. Bylo nutné změřit vzdálenost roveru  

od sondy sonaru, o tuto hodnotu jsem opravila naměřené hodnoty roverem GPS k vodní 

hladině. Samotnou hloubku dna od vodní hladiny zjišťovala sonda sonaru. 
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Obr. 22. Měřická skupina na člunu v průběhu měření 

 

Pro realizaci měření byl zapnut kontrolér s předem projektovanými profily  

a současně došlo také k navázání signálu mezi referenční stanicí a roverem. Na roveru byl 

nastaven měřící mód Auto Topo, který slouţí k automatickému zaznamenávání měřených 

dat. Je moţné zvolit ze dvou moţností automatického zaznamenávání, a to buď 

zaznamenávání délkové, nebo časové. Pro naše měření v profilech bylo výhodnější zvolit 

délkové zaznamenávání, kde byl nastaven poţadovaný interval automatického záznamu 

měřených dat po 10 m pohybu po směru profilu.  

Měření bylo realizováno tříčlennou měřickou skupinou, kde bylo jednoho měřiče 

zapotřebí na řízení člunu na vodní hladině a dodrţení směru pohybu v projektovaných 

profilech zobrazených v kontroléru spolu s aktuálním zobrazením měření situace. Interval 

měření po 10 m byl ohlášen zazněním zvukového signálu, který kontrolér vydá po změření 

jednak polohy a výšky, tak i čísla bodu. V okamţiku zaznění zvukového signálu bylo 

nutné, aby druhý měřič odečetl na displeji sonaru naměřenou hloubku dna, kterou nahlásil 

třetímu měřiči, který měl za úkol všechny změřené hodnoty hloubky spolu s čísly bodů 

zapisovat do poznámkových listů. Tento způsob záznamu jsem pouţila, neboť sonar tohoto 

typu neumoţňuje automatické uloţení naměřených dat. Tento měřický postup byl 

opakován po celé délce všech profilů, celkem tak bylo naměřeno 435 podrobných bodů. 
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Obr. 23. Displej sonaru s naměřenou hloubkou, kontrolér s projektovanými profily 

5.3.3 Pouţité přístroje a pomůcky 

 Dvojice dvoufrekvenčních GNSS přijímačů Topcon HiPer + a Topcon  

HiPer II, 

 nafukovací člun Albastar 300 s elektromotorem Rhino R – VX 44, 

 sonar GARMIN Fishfinder 90, 

 stativ. 

 

Obr. 24. Nafukovací člun Albastar 300 a elektromotor Rhino R – VX 44 [21] 

 

Topcon HiPer + a kontrolér FC - 200 

Topcon HiPer +s externím radiomodemem je jeden z dvojice pouţitých 

dvoufrekvenčích přijímačů, který nabízí integrovanou koncepci obsahující GPS přijímač, 

anténu, dodávku energie a RTK radiové spojení. HiPer + obsahuje moţnost měření  

v duální sestavě (GPS + Glonass), které umoţňuje o 40% více satelitního pokrytí  
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neţ samotné GPS. Tato přidaná výhoda spočívá ve virtuální eliminaci doby nečinnosti 

během slabého satelitního pokrytí, nebo je vyuţita také ve sloţitých přírodních 

podmínkách, kde díky překáţkám selhává systém GPS.    

Krátkou specifikací aparatury jsou skutečnosti, ţe se jedná o celosvětově první 

bezdrátový GPS systém schopný provádět měření v duální sestavě, systém s kapacitou  

1 GB interní paměti pro ukládání dat a současně 40 kanálový dvoufrekvenční GPS 

přijímač s integrovanou technologií Bluetooth. Přeloţeno z [22].  

Součástí této aparatury je také kontrolér FC - 200, který můţeme nazvat kompaktním 

polním počítačem, který zajišťuje poţadavky moderního sběru dat, pracuje s operačním 

systémem Windows CE. FC – 200 má zabudovaný barevný dotykový displej. V provozu 

vydrţí aţ 15 hodin na jedno nabití baterie. Pomocí zařízení Bluetooth je moţné navázat 

datové spojení s jiným zařízením. Topcon FC – 200 je vyfotografován při měření  

a je vyobrazen na Obr. 23.    

        Tab. 7.  Základní parametry Topcon HiPer + [22] 

Přesnost metody měření 

Statická metoda H: 3 mm + 0.5 ppm 

  V: 5 mm + 0.5 ppm 

RTK H: 10 mm + 1.0 ppm 

  V: 15 mm + 1.0 ppm 

GPS + popis antény 

GPS/GLONASS anténa integrovaná 

Typ antény UHF 

Bezdrátové spojení 

Spojení BluetoothTM 

    
   Obr. 25. Topcon HiPer + [23]           

      

 

Topcon HiPer II 

Topcon HiPer II je dvoufrekvenční GNSS přijímač. Nejvýhodnějšími vlastnostmi 

tohoto zařízení je integrovaný GPS + Glonass RTK a statický přijímač, bezdrátové 

připojení Bluetooth, integrovaný digitální radiomodem, který je schopný posílat i přijímat 

korekce přes radiové vlny. Dále je to LED panel a hlasové zprávy ohledně stavu měření, 
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zejména dojde – li k přerušení signálu do přijímače, docházející baterie apod.  

Obsahuje také software pro okamţitý postprocessing. Překlad z [24]. 

 

Obr. 26. Topcon HiPer II [25] 

 

Tab. 8. Základní parametry Topcon HiPer II [26] 

 

Sledování satelitů 

Počet kanálů 72 

Sledované sign. GPS GPS, GLONASS, SBAS 

Přesnost určení polohy 

Statická metoda H: 3 mm + 0.5 ppm 

  V: 5 mm + 0.5 ppm 

RTK H: 10 mm + 1.0 ppm 

  V: 15 mm + 1.0 ppm 

Bezkabelová komunikace 

Bluetooth verze 1.1 

UHF radio integrované 

GSM modem integrovaný 
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6 Zpracování naměřených dat 

Tato kapitola obsahuje informace o veškerém geodetickém software určenému  

pro zpracování naměřených dat.  

Část první se zabývá výpočetními úkony zprostředkující výsledné souřadnice 

k vyhotovení části druhé, která se věnuje postupům při vyhotovení mapové dokumentace  

a 3D modelu vodního díla.  

6.1 Výpočetní práce 

Kapitola pojednává o způsobu zpracování dat měření a výpočtu prostorových 

souřadnic bodů předmětů měření. 

6.1.1 Pouţitý software pro výpočet souřadnic bodů 

Groma v. 8 

Počítačový program Groma slouţí ke geodetickým výpočtům, je v něm moţno řešit 

všechny základní geodetické úlohy, jakými jsou například polární a ortogonální metoda, 

protínání ze směrů a délek, výpočet průsečíku přímek, polygonových pořadů, výměr, 

výpočet souřadnic volného stanoviska aj. 

Obsahuje také jednoduchou grafiku, kterou je moţné uloţit ve formátu *.dxf, tento 

formát lze načíst do většiny grafických prostředí. Groma umoţňuje zpracování dat 

v běţných formátech ze záznamníků, a to jak pomocí jednotlivých výpočtů, tak  

i dávkovým výpočtem. Během všech výpočtů vznikají automaticky textové protokoly, 

které obsahují všechny parametry výpočtů. Co se týká elektronických zápisníků, je moţné 

zpracovat např. měření ve dvou polohách dalekohledu, obousměrně měřené délky, 

opakovaná měření apod. a všechna tato měření je moţno opravit o vliv refrakce  

a zakřivení, indexové chyby aj. 
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Leica Geo Office v. 7.0 

Kancelářský PC program Leica Geo Office je software pro zpracování GPS  

a nivelačních měření pořízených různými metodami měření. Veškeré výsledky zpracování 

měření jsou viditelné v systému WGS – 84 a taktéţ v lokálních systémech a je moţný 

jejich následovný export do programů GIS a CAD. 

K software Leica Geo Office existuje spousta podpůrných programů a knihoven  

ke zlepšení prací s přístroji Leica, jako např. seznamy kódů a atributů, generace elipsoidů  

a modelů geoidů, kartografická zobrazení aj. Mezi nejpouţívanější funkce tohoto software 

patří moduly pro GPS a GLONASS postprocessing, výpočet transformačních klíčů 

v libovolných souřadnicových systémech, vyrovnání sítí, výpočty ploch povrchů a kubatur, 

vygenerování DMT, tvorba výstupů v souborech GIS a CAD aj. Více o Leica Geo Office  

je uvedeno v [27].  

 Topcon Tools v. 7.5 

Topcon Tools je dle [28] jednoduchý postprocessing software pro zpracování  

a vyrovnání terénních měření, která byla získána pomocí přístrojů značky Topcon.  

Topcon Tools se pouţívá pro postprocessing GPS vektorů, zpracování měření RTK  

nebo měření univerzálním měřícím přístrojem, pro vyrovnání sítí, import a export souborů 

mezi měřickým zařízením a počítačem. Pracuje v prostředí mapového i tabulkového 

zobrazení, zobrazení pomocí Google Earth, 3D zobrazení a další. Tabulkové zobrazení  

se pouţívá pro zobrazení různých informací o bodech, stanovištích a vektorech, mapové 

zobrazení pouţíváme k zobrazení konfigurace sítí, nalezení bodů aj. 

6.1.2 Výpočet souřadnic připojovacích bodů 

Výpočet prostorové polohy připojovacích bodů č. 5001, 5002 a 5003 byl proveden 

metodou postprocessingu ve výpočetním software Leica Geo Office v. 7.0. Měřením 

rychlou statickou metodou GPS na těchto bodech byly získány souřadnice bodů  

v ETRS – 89 a k převodu těchto souřadnic do S – JTSK a Bpv bylo zapotřebí vytvořit 

transformační klíč, jehoţ tvorbu je popsána v kapitole 4.2.2. Ke zpracování měření bylo 

vyuţito GPS korekcí z permanentních stanic sítě CZEPOS, konkrétně ze stanic CVSE  

a CFRM.  
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Tab. 9. Výsledné souřadnice připojovacích bodů měřické sítě v S – JTSK a Bpv 

 

Číslo bodu Y [m] X [m] Z [m] 

5001  471968.775  1147826.833  561.116 

5002  472258.873  1147581.416  564.656 

5003  472152.106  1147438.901  564.727 

 

6.1.3 Výpočet souřadnic polygonových bodů 

Výpočet souřadnic polygonových bodů vycházel z připojovacích bodů č. 5001, 5002, 

5003 a bodu podrobného bodového pole č. 642169120567. Zpracování měření bylo 

realizováno v geodetickém software Groma v. 8, v němţ byly oba polygonové pořady 

klasicky vyrovnány a vypočteny. Jelikoţ byl kaţdý polygonový pořad měřen ve dvou 

skupinách, výpočet souřadnic polygonových bodů byl proveden kvůli kontrole pro kaţdou 

skupinu zvlášť a výsledky výpočtu byly zprůměrovány, viz Tab. 10. 

Zápisníky, výpočetní protokoly a seznamy souřadnic jsou přiloţeny v Příloha 2  

na CD. 

Tab. 10. Výsledky zprůměrovaných souřadnic polygonových pořadů z měření  

ve dvou skupinách 

 

Bod Y X Z 

4001 471929.11 1147780.18 565.68 

4002 471950.40 1147689.98 565.67 

4003 472001.89 1147566.02 565.85 

4004 471988.07 1147495.60 565.85 

4005 471933.10 1147423.26 565.95 

4006 471960.05 1147394.52 568.65 

4007 472026.63 1147398.96 567.72 

4008 472137.07 1147426.63 566.48 

4009 472233.20 1147646.08 565.52 

4010 472204.23 1147711.98 565.14 

4011 472193.15 1147729.44 565.94 

4012 472178.44 1147743.92 564.77 

4013 472148.54 1147778.41 565.05 

4014 472130.95 1147786.09 565.00 
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6.1.4 Výpočet souřadnic podrobných bodů okolí vodní nádrţe 

Zpracování výpočtu souřadnic podrobných bodů bylo realizováno v programu 

Groma v. 8.  

Pro výpočet byla pouţita polární metoda dávkou, která se pouţívá v případě velkého 

mnoţství naměřených dat a významně tak urychluje jejich zpracování. Výsledné 

souřadnice podrobných bodů jsou vypočteny s přesností na centimetry, jelikoţ pro tento 

typ měření je tato přesnost dostačující. 

Zápisníky, výpočetní protokoly a seznamy souřadnic jsou přiloţeny v Příloha 2  

na CD.  

 

Obr. 27. Výpočet souřadnic podrobných bodů polární metodou dávkou 

6.1.5 Výpočet souřadnic podrobných bodů dna vodní nádrţe  

Díky technologii měření popsané v podkapitole 5.3.2 při kancelářských pracích 

stačilo exportovat naměřené údaje z přístroje a převést je do programu Topcon Tools 

v. 7.5, kde soubor byl uloţen do formátu *.txt. Údaje v tomto souboru ale bylo potřeba 

ještě opravit o sonarem naměřené hloubky jednotlivých bodů, které byly zapisovány ručně 

do zápisníku v průběhu měření. Nejjednodušší způsob opravy naměřených hloubek  
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je provedení tohoto úkonu v programu Microsoft Excel, kde se načte soubor s měřenými 

údaji a naměřené výšky vodní hladiny se jednoduše opraví o zapsanou hloubku.   

Tímto postupem byly získány souřadnice bodů spolu s nadmořskými výškami dna 

vodního díla, které jsou uvedeny v Příloha 4. 

6.2 Grafické zpracování 

V této podkapitole je popsáno zpracování výsledných dat podrobného měření 

v grafických geodetických software a samotná tvorba účelové mapy provedená  

podle normy ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek: Základní a účelové mapy a normy 

ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek: Kreslení a značky. 

6.2.1 Pouţitý software pro grafické zpracování naměřených dat 

AutoCAD 2011 

AutoCAD je software slouţící pro 2D a 3D konstruování a projektování, na jeho 

základě je vyvíjena řada aplikací pro pouţití v rozličných oborech, jako je  

např. strojírenství, architektura, mapování aj. AutoCAD obsahuje komplexní sadu nástrojů, 

které uţivatelům umoţňují efektivní tvorbu a dokumentaci výkresů. Díky speciálním 

přídavným modulům a doplňkovým rozhraním se dá AutoCAD funkčně rozšířit  

podle individuálních poţadavků uţivatelů a tím se dostává celosvětově na první místo  

ve tvorbě profesionální dokumentace. 

 

Atlas DMT 

Atlas DMT je dle [29] ideální software pro dokonalé zpracování výškopisných dat  

a prostředek pro digitální modelování terénu. Je určen především k práci s terénem  

a současně tak umoţňuje řešení řady úloh, jako je např. terénní vizualizace (vrstevnice, 

profily, pohledy), projektování, výpočet kubatur a jednoduché generování zvolených 

profilů. Při tvorbě 3D vizualizace, která slouţí k perspektivnímu pohledu na daný terén, 

můţe být jeho součástí i připojení bitmap na model, jako jsou např. ortofoto, digitální 

mapa, nebo textura a výstupem celé vizualizace můţe být buď statická bitmapa, nebo pro 

lepší představu dynamický přelet nad terénem.  
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6.2.2 Tvorba účelové mapy  

Převáţná část kresby účelové mapy byla vyhotovena v grafickém software AutoCAD 

2011. Pouţití typů čar a mapových značek bylo provedeno podle normy ČSN 01 34 11 

Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky [30]. V průběhu kresby mapy byly vytvářeny 

ucelené druhy polohopisu, které pro lepší přehlednost byly rozděleny do několika vrstev, 

jejichţ viditelnost lze v případě potřeby zobrazit či skrýt. Prvky polohopisu jsou v mapě 

zobrazeny svým svislým průmětem do vodorovné roviny.  

Vzhledem k tomu, ţe jsem pracovala v prostředí AutoCADu pouze v rámci 

vyhotovení polohopisu, výškopis byl vyhotoven a do mapy připojen jako reference 

z programu Atlas DMT. Mapa tak obsahuje bodové pole, polohopisné prvky, svahové 

šrafy, vrstevnice vykreslené hnědou a izobaty modrou barvou.  K vytvoření samotných 

vrstevnic a izobat dochází prostřednictvím křivek, kdy se jimi spojí body stejné výškové 

úrovně. 

Obsahem mapy jsou: stavidlo a lávka, bezpečnostní přepad, komunikace hráze, 

silnice, chodníky, schody, břehová čára, lesní stezka, sloupy a vedení vysokého napětí  

a veřejného osvětlení, lampy, označení druhů zeleně, terénní hrany aj.  

Mapa je vykreslena na dvou mapových listech nesoucí označení Velké Karlovice  

8 – 3/31 a Velké Karlovice 8 – 3/33. V digitální podobě je mapa vyhotovena ve formátu 

*.pdf, který je součástí Příloha 3 na přiloţeném CD. 

6.2.3 Profily vodního díla 

Profily jsou nedílnou součástí vyhotovení mapové dokumentace, protoţe zachycují 

skutečnosti, které se v mapě nedají přímo zobrazit. V rámci této práce ve své podstatě 

slouţí pro zobrazení poměrů pod skrytou topografickou plochou. Roviny profilů jsou 

vyznačeny a popsány v mapě s názvem Přehled profilů v mapě, která je součástí Příloha 4. 

Tato mapa byla vyhotovena v grafickém prostředí AutoCAD 2011. Vykreslení 

jednotlivých profilů bylo realizováno prostřednictvím software Atlas DMT. Tyto profily 

jsou pak hlavní součástí Příloha 4. 
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6.2.4 Tvorba DMT  

Závěrečnou činností po vyhotovení mapové dokumentace bylo vytvoření digitálního 

modelu terénu. „Digitální model terénu je digitální reprezentací reliéfu terénu, která je 

sloţena z dat a interpolačního algoritmu umoţňujícího odvozovat nadmořské výšky  

v libovolných bodech nacházejících se uvnitř modelované oblasti [31].“ 

DMT zájmového území patří dle dělení podle typů ploch mezi polyedrické modely 

terénu. Základem takovýchto modelů je nepravidelná trojúhelníková síť. Vrcholy 

trojúhelníků tvoří body terénní plochy, k sobě přiléhají hranami. Prostředky k vytvoření 

trojúhelníkové sítě se nazývají triangulační algoritmy, pomocí kterých program 

k jednotlivým bodům vyhledá body nejbliţší, které následně pospojuje do trojúhelníků.  

Po tomto procesu vznikne sloţitý mnohostěnný útvar, který se má co nejvíce přimykat 

danému terénu. Tento mnohostěn je pak dále nutné upravit vloţením povinných lomových 

hran, pomocí kterých dochází k ostrému zalomení terénu v příčném směru. [32] 

K dotvoření konečného vzhledu DMT se pouţívá barevná hypsometrie, která 

vyjadřuje výškopis pomocí barevných odstínů. Hypsometrické vrstvy můţeme načítat 

z předvolených souborů pro určité typy modelů terénu, ale v případě vytvoření DMT 

vodního díla a okolí byly voleny barvy tak, aby barevně co nejvěrněji zobrazovaly 

skutečný terén. Pro plynulejší zobrazení průběhu terénu můţeme v modelu pouţít funkci 

vyhlazení, jejíţ intenzitu můţeme dle potřeby měnit. 

Jakmile je DMT kompletně hotový, můţeme si jej otáčet a prohlíţet z různých úhlů 

pohledu a pro lepší prezentaci je moţné vytvořit i video soubor v rámci software Atlas 

DMT, kde jednoduše veškeré poţadované pohyby modelu zaznamenáme a následně  

je můţeme přehrát ve většině běţně dostupných přehrávačích video souborů.  
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7 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo provedení a zpracování polohopisného a 

výškopisného zaměření dna vodní nádrţe Horní Bečva a jejího okolí. Výstupy z této práce 

poslouţí jako podklad pro projekt revitalizace. 

Prvotní úlohou před započetím geodetických prací byla rekognoskace terénu, při níţ 

bylo vhodně zvoleno a stabilizováno bodové pole. Dále bylo stabilizováno celkem  

14 polygonových bodů a tři body rajonu, které vytvořily měřickou síť, která tak tvořila 

výchozí body pro podrobné měření polohopisu a výškopisu okolí vodní nádrţe. Zájmová 

lokalita byla připojena do souřadnicových systémů závazných na území České republiky.  

Měření technologií GNSS bylo vyhodnoceno v programech Leica Geo Office v. 7.0 

a Topcon Tools v. 7.5. Měření metodou tachymetrie bylo zpracováno ve výpočetním 

programu Groma v. 8. Veškerá naměřená a vyhodnocená data byla pouţita pro tvorbu 

mapové dokumentace a byla zpracována v grafických software AutoCAD 2011 a Atlas 

DMT.  

Výsledná dokumentace je tvořena účelovou mapou, která je vyhotovena na dvou 

mapových listech Velké Karlovice 8 – 3/31 a Velké Karlovice 8 – 3/33. Další součástí 

dokumentace jsou profily vodního díla, které slouţí k projektovým účelům v dané lokalitě. 

Poslední částí je digitální model terénu celé zaměřované oblasti, který je vhodným 

doplněním dokumentace z hlediska poskytnutí představy o skutečném stavu dna vodního 

díla a ostatních zaměřovaných objektech.  
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