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ANOTACE 

 

 Předložená diplomová práce pojednává o zaměření skutečného stavu malé vodní 

nádrže Bartošovice II a jejího blízkého okolí. V teoretické části diplomové práce jsou 

podrobněji popsány metody použité při realizaci geodetických měření v terénu. Praktická 

část se zabývá zaměřením území klasickými geodetickými metodami s využitím 

technologie GNSS vedoucím k vytvoření požadované mapové dokumentace, digitálního 

modelu terénu malé vodní nádrže a dále pak dokumentace pro stanovení akumulačních 

parametrů nádrže. V jednotlivých pracovních etapách a při tvorbě mapové dokumentace 

bylo postupováno v souladu s českými technickými normami ČSN 01 3410 a 

ČSN 01 3411.  

Klíčová slova: GNSS, S-JTSK, Bpv, účelová mapa, polohopis, výškopis, digitální model 

terénu, kubatura 

 

 

 

SUMMARY 

 

 This thesis deals particularly with a focus of the actual state of small pond 

Bartosovice II and its immediate surroundings. In the theoretical part of the thesis are 

described in detail the methods used in the implementation of geodetic measurements in 

the field. The practical part deals with focusing the classic geodetic methods using GNSS 

technology leading to the creation of the required documentation maps, digital terrain 

model small pond and further documentation to determine the parameters of storage tanks. 

In the individual stages of work and the creation of mapping documentation has been 

processed in accordance with the Czech technical standards ČSN 01 3410 and ČSN 01 

3411th. 

Keywords: GNSS, S-JTSK, Bpv, purpose map, topography, elevation, digital terrain 

model, cubic 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

Bpv   Výškový systém Baltský po vyrovnání 

C/A   Coarse Aquisition (kód pro hrubé měření technologií GNSS) 

CZEPOS  Síť permanentních stanic GNSS České republiky   

ČSN   Česká státní norma 

ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

DMT   Digitální model terénu 

DOP   Dilution of Precision (snížení přesnosti GNSS měření) 

ETRS-89  Evropský terestrický referenční systém 1989 

GDOP   Charakteristika přesnosti rovinných souřadnic (GNSS měření) 

GLONASS  Ruský družicový navigační systém 

GNSS   Global Navigation Satellite Systém (Světový navigační sat. Systém) 

LGO   Leica Geo Office 

L1, L2   Dvojice nosných frekvencí signálů (systém NAVSTAR  GPS) 

NAVSTAR GPS Navigation Signal Timing and Ranging Global Position Systém 

MVN   Malá vodní nádrž 

PDOP   Charakteristika přesnosti polohy (GNSS měření) 

PPBP   Podrobné polohové bodové pole 

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

S-JTSK  Státní jednotná trigonometrická síť katastrální 

WGS 84  Světový geodetický systém 
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1   ÚVOD 

 

 Cílem této diplomové práce je zaměření malé vodní nádrže Bartošovice II pro 

vyhotovení dokumentace skutečného stavu tělesa hráze a výpočtu akumulačních parametrů 

nádrže. Práci lze rozdělit do čtyř částí: 

 Teoretická část. 

 Zaměření polohopisu a výškopisu.  

 Vyhodnocení měření. 

 Vyhotovení mapové dokumentace. 

V teoretické části jsou obecně popsány metody polohopisného a výškopisného měření 

a dále podrobněji rozepsány metody, které byli použity v diplomové práci včetně metod 

využívajících GNSS technologií. 

V druhé části je pak konkrétně popsána aplikace jednotlivých metod měření polohopisu 

a výškopisu zájmové oblasti a její následné připojení do závazných referenčních systémů. 

Následuje vyhodnocení naměřených dat. Tato etapa probíhá v kanceláři pomocí 

počítačových programů Leica Geo Office a Groma. Jde zde především o to, z naměřených 

hodnot určit souřadnice podrobných bodů terénu. Tyto souřadnice musí být v závazných 

referenčních systémech, kterými jsou pro Českou republiku S-JTSK a Bpv. 

Výsledkem práce je vyhotovení geodetické dokumentace v podobě účelové mapy, 

digitálního modelu terénu, stanovení akumulačních parametrů nádrže v podobě kubatury a 

ostatní výpočetní dokumentace. 
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2   ÚČELOVÉ MAPY 

 

 Jedním z výsledků této diplomové práce je účelová mapa velkého měřítka. Pro její 

zpracování byla roku 1990 vydána ČSN 01 3410 [1]. 

 Účelové mapy slouží k podrobné lokalizaci jevů a objektů na povrchu, pod 

povrchem a nad povrchem země. Účelové mapy se tvoří přímým měřením a zobrazováním, 

popřípadě přepracováním nebo odvozením ze stávajících map. [1] 

Účelové mapy se dělí na mapy: 

a) základní (TMM, ZML, ZMD, JŽM, ZMZ) 

b) podzemních prostor, s výjimkou důlních map (jeskyň, podzemních chodeb a 

průchodních objektů, s výjimkou tunelů a objektů metra) 

c) ostatní (mapy pro projektové účely, pro provozní potřeby organizací, lesnické a 

vodohospodářské a další) 

Výsledná účelová mapa může být v grafické, číselné, nebo digitální formě. Volba 

měřítka a třídy přesnosti vychází z účelu, pro který je mapa tvořena. Součástí dokumentace 

je technická zpráva. U účelových map lze posunout pro docílení souvislého zobrazení 

mapového území strany rámů mapových listů ve směru jedné nebo obou os 

souřadnicového systému. Účelové mapy se mohou vyhotovovat v libovolných rozměrech a 

v obecném kladu mapových listů. Výsledek tvorby účelové mapy musí obsahovat přehled 

kladu mapových listů. Účelové mapa obsahuje body geometrického základu, polohopis, 

popis a popřípadě i výškopis. Obsah účelové mapy se řídí účelem, pro který je mapa 

tvořena. [1] 

Účelová mapa v této diplomové práci vznikla na základě přímého měření. Jde o 

druh účelové mapy ostatní, se souřadnicovým systémem S-JTSK a výškovým systémem 

Balt po vyrovnání. Mapa byla vytištěna v měřítku 1:1500. 
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3   MĚŘICKÉ METODY PŘI TVORBĚ MĚŘICKÉ SÍTĚ 

 

 Tato kapitola popisuje geodetické metody, které byly použity k tvorbě a zahuštění 

měřické sítě. K polohovému určení bodů se nejčastěji používají metody jako:  

 polygonové pořady,  

 protínání vpřed (z délek, úhlů, nebo z orientovaných směrů),  

 protínáním zpět (z délek, úhlů, nebo ze směrů),  

 rajóny.  

Pro určení výšek lze použít: 

 geometrickou nivelaci (nivelace ze středu, nivelace vpřed),  

 trigonometrické určení převýšení,  

 pro současné určení polohy i výšky se využívá technologie GNSS. [6]   

3.1 Technologie GNSS 

Tato kapitola je věnována připojení měřické sítě do závazných referenčních 

systémů (S-JTSK a Bpv). Toto připojení bylo provedeno pomocí technologie GNSS, 

konkrétně pak metodami RTK a rychlou statickou metodou s využitím systémů 

NAVSTAR GPS a GLONASS.  

3.1.1 Systémy GNSS  

Přijímač použitý k zaměření diplomové práce umožňuje přijímat signál vysílaný jak 

družicemi systému NAVSTAR GPS tak družicemi systému GLONASS. Proto k určení 

polohy bylo využito obou těchto systémů. NAVSTAR GPS - jedná se o americký globální 

družicový polohový systém, který je provozován ministerstvem obrany. GLONASS - jde o 

globální družicový polohový systém vyvinutý v SSSR, provozovaný ruskou vládou 

prostřednictvím Úřadu ruských vojenských vesmírných sil. Nejdříve byl vyvinut stejně 

jako americká GPS pro vojenské účely a později zpřístupněn i civilnímu obyvatelstvu.  
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Struktura systému 

Oba dva systémy jak GPS, tak i GLONASS jsou tvořeny třemi základními segmenty: 

 Kosmický segment 

 Řídící Segment  

 Uživatelský segment 

3.1.2 Metody měření GNSS 

 Statická metoda- dlouhé observace (v řádech hodin někdy až dnů) pro dostatečně 

kvalitní řešení ambuguit. Počítá se v postprocessingu s využitím dat z báze a 

roveru. V praxi málo používaná. Používá se pro přesné aplikace (geodynamika, 

bodové základy, atd.). Přesnost cca 3-5 milimetrů. [2] 

 Rychlá statická metoda – kratší observace (minuty až desítky minut). Opět 

vyhodnocení v postprocessingu a využití dat z báze i roveru. Polohu určí s přesností 

cca 5-10 milimetrů. Nevýhodou je ještě pořád dlouhá doba měření. Je zapotřebí 

dvoufrekvenční stanice. [2] 

 Stop and Go – je způsob měření podobný rychlé statické metodě, ale s tím 

rozdílem, že přijímač nepřestává měřit ani při přesunu mezi jednotlivými 

podrobnými body. Tato metoda má tu výhodu, že jen na prvním bodě je nutno 

setrvat tak dlouho, dokud není možné spolehlivě vyřešit ambiguity (desítky minut). 

Na zbývajících bodech je možno měření zkrátit na několik sekund za předpokladu, 

že během přesunu nedošlo ke ztrátě signálu a ambiguity se nezměnili. V případě 

ztráty signálu přechází metoda stop and go v rychlou statickou metodu. Tato 

metoda je vhodná k zaměřování podrobných bodů v terénu bez překážek 

omezujících viditelnost satelitů. [3] 

 Kinematická- jako Stop and Go, ale při výpadku není potřeba znova inicializovat 

– ambiguity se určují i za pohybu na základě přesných kódových měření 

(technologie on-the-fly – přijímač se umí inicializovat i za pohybu). K měření stačí 

jeden terénní přijímač. Vyhodnocení zase v postproessingu. Využití – zpravidla na 

mobilních zařízení – monitoring trajektorií, atd. [2] 

 RTK – jde o kinematickou metodu ovšem měřenou v reálném čase (Real 

TimeKinematics – RKT). Takový způsob klade zvýšené nároky na technické 
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vybavení, protože mezi referenčním a pohyblivým přijímačem musí být vybudován 

stálý komunikační kanál. Tento kanál nepřenáší pouze prosté diferenční korekce, 

ale musí na mobilní stanici přenášet kompletní data získaná při kódových a 

fázových měření. Mobilní stanice je pak spolu s vlastními naměřenými daty 

zpracovává a vyhodnocuje svoji polohu v reálném čase s centimetrovou přesností. 

[4] 

3.1.3 Princip určování polohy 

 Každá družice vysílá informace o své poloze, tak zvanou navigační zprávu, která 

obsahuje:  

 čas odvysílání zprávy 

 klíčové slovo pro přístup ke kódu 

 korekce hodin 

 efemeridy (parametry oběžné dráhy družice)  

 informace o technickém stavu družic.  

Přijímač, který musí mít přímou viditelnost na družici, pak pro výpočet polohy 

využívá časového rozdílu mezi okamžikem vysílání a okamžikem přijmutí těchto dat. 

Když tento tranzitní čas vynásobíme rychlostí světla, dostaneme vzdálenost mezi družicí a 

přijímačem, tak zvanou pseudovzdálenost.  Pokud takto získá a zpracuje data ze tří družic, 

dokáže určit zeměpisnou šířku a délku (tzv. 2D poloha). Pro výpočet nadmořské výšky je 

pak potřeba signál ze satelitů čtyř (tzv. 3D poloha). Zpracováním signálů z více satelitů se 

výpočet více zpřesňuje.  

 Pro přenos signálů družic jsou vyhrazeny dva kmitočty: první s hodnotou 1575,42 

MHz a s označením L1 a druhý pak na 1227,60 MHz s označením L2. Signál je 

modulován kódovou posloupností, podle ní přijímač dokáže jednotlivé satelity rozlišit. Na 

kanálu L1 se používá kód C/A a současně i kód P. Kódová posloupnost P-code se používá 

pro vojenské účely a pomocí ní je také zakódován kanál L2. Každá z družic vysílá 

současně na obou kanálech, ale běžné přijímače pracují pouze s kanálem L1. Druhý kanál 

L2 se používá současně s L1 pro velmi přesná měření. 
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3.2 Polygonové pořady 

 Polygonový pořad lze charakterizovat jak lomenou čáru, která povětšinou začíná a 

končí na bodech o známých souřadnicích a prochází body, jejichž souřadnice neznáme a 

chceme je určit. Na vrcholech této čáry jsou měřeny levostranné úhly a vodorovné 

vzdálenosti mezi sousedními body. Výhodou takto zaměřených bodů je možnost jejich 

vyrovnání, ať už souřadnicového nebo úhlového, záleží na typu polygonového pořadu. [6] 

Polygonové pořady se dělí podle: 

1. Typu připojovacích bodů 

a) Hlavní – body ZPBP, PPBP vyšší třídy přesnosti  

b) Vedlejší – body hlavních polygonových pořadů 

2. Délky stran pořadu 

a) S dlouhými stranami – 300 - 1500 m  

b) S krátkými stranami – 60 - 300 m 

3. Tvaru a způsobu připojení na známé body 

a) Oboustranně připojený a orientovaný (vetknutý) pořad 

b) Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný pořad 

c) Oboustranně připojený (vsunutý) pořad 

d) Jednostranně připojený a orientovaný (volný) pořad 

e) Uzavřené (orientované, nebo neorientované) pořady  

3.2.1 Uzavřený polygonový pořad 

 V diplomové práci byl použit pouze orientovaný uzavřený polygonový pořad, proto 

bude podrobněji popsán pouze tento pořad. 

 Takovéto polygonové pořady začínají a končí na stejném bodě. V případě 

orientovaného pořadu na bodě o známých souřadnicích S-JTSK. Z tohoto bodu je měřena 

orientace na další známý bod. V polygonu jsou měřeny vodorovné délky mezi vrcholy a 

horizontální úhly.  Měří se vždy levostranné úhly, z čehož vyplývá, že záleží na směru, 

jakým polygon měříme. Pokud postupujeme po směru hodinových ručiček, měříme vnější 

úhly polygonu, v opačném případě měříme úhly vnitřní. U takto zaměřeného 
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polygonového pořadu lze, podobně jako u oboustranně připojeného a orientovaného 

polygonového pořadu, provést jak úhlové tak i souřadnicové vyrovnání. [6] 

3.2.2 Mezní odchylky PP 

Tyto polygonové pořady tvoří vždy nějaký uzavřený n-úhelník, pro který platí 

následující matematické vztahy, pomocí nichž lze provést úhlové vyrovnání: 

    Úhlový uzávěr pro vnitřní úhly:    (   )     ∑                          (3.1) 

    Úhlový uzávěr pro vnější úhly:    (   )     ∑                          (3.2) 

 kde k je  počet úhlů v n-úhelníku 

      ωi jsou naměřené úhly polygonového pořadu 

Vypočtený úhlový uzávěr se následně rozdělí na jednotlivé vrcholové úhly v celém 

polygonovém pořadu.  

   
  

 
                                                             (3.3) 

Protože u uzavřeného polygonového pořadu začínáme a končíme na stejném bodě, 

musí být součet souřadnicových rozdílů 0. 

                                         ∑       
                                                          (3.4) 

                                      ∑                                                                                    
       (3.5) 

Hodnoty Ox a Oy jsou jednotlivými složkami (ve směru souřadnicových os) celkové 

souřadnicové odchylky polygonového pořadu    √        (3.6). Celková 

souřadnicová odchylka se pak, stejně jako úhlový uzávěr, porovnává s povolenou 

souřadnicovou odchylkou, kterou nesmí překročit. [6] Hodnoty těchto mezních povolených 

odchylek dle návodu pro obnovu katastrálního operátu [9] jsou uvedeny v tabulce č. I.  
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Tab. I: Kritéria přesnosti polygonových pořadů pro obnovu katastrálního operátu [9] 

Připojovací body 

Mezní 
délka 
trany               
[m] 

Mezní 
délka 

pořadu 
[m] 

Mezní odchylka v uzávěru 

Úhlová [cc]          
Δω 

Polohová [m]         
Δp 

ZPBP, ZhB 
200 - 
1500 

5000 25.(n)1/2 0,0025.(∑S)1/2 

ZPBP, ZhB 50 - 400 3000 50.(n)1/2 0,004.(∑S)1/2 

ZPBP, ZhB, ost. Body 50 - 400 1500 100.(n)1/2 0,006.(∑S)1/2 

 

Kde n je počet bodů v polygonu včetně připojovacích, 

           ∑S je součet délek v pořadu. 

Pokud jsou splněny všechny víše uvedené podmínky: 

Δω > Oω                                                            (3.7) 

Δp > Op                                                            (3.8) 

pak můžeme polygonový pořad vyrovnat a následně vypočítat souřadnice jeho bodů. Není-

li tato podmínka splněna je buď nutné polygonový pořad zaměřit znovu, nebo se spokojit 

s větší mezní odchylkou uzávěrů a tím pádem přejít do horší třídy přesnosti. [6] 
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3.3 Metoda rajónu 

 Nejjednodušší a nejrychlejší způsob jak určit souřadnice bodu je jeho zaměřením 

pomocí rajónu. Za pomocí moderních strojů (totálních stanic), s citlivými dálkoměry je 

tato metoda nejen rychlá, ale i velice přesná.  

 

Obr. 1: Schéma orientace a měření rajónu [6] 

 Princip určení souřadnic nových bodů je velmi jednoduchý (obr. 1). Jsou-li známé 

souřadnice XS,YS stanoviska S, ze kterého můžeme provést orientace na další známé body 

A, B souřadnice Yi, Xi nových bodů Pi v okolí bodu S se určí podle vztahu:  

Xi = XS + s,S,i . cos σS,i                                                       (3.9) 

Yi = YS + s,S,i . sin σS,i                                                      (3.10) 

σS,i = σS,i + ωi                                                                     (3.11) 

kde sS,i je vodorovná délka 

      σS,A je známý připojodvací směrník 

         ωi je příslušný úhel od orientačního směru SA [6]  

Je-li to možné, tak z důvodu zvětšení přesnosti se provádí orientace na více bodů.  
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3.4 Trigonometrické určení výšek 

 Připojení měřické sítě do závazného geodetického systému (Balt po vyrovnání), 

bylo provedeno ze známých bodů (určených metodami GNSS) trigonometrickou metodou. 

Jde o nepřímé určování výškových rozdílů bodů, což znamená, že výškový rozdíl není 

přímo měřen, ale je dopočítáván pomocí jiných naměřených hodnot. [6,7] 

 

Obr. 2: Princip trigonometrického určení převýšení [6] 

 Jak je vidět z obrázku č. 2 převýšení ΔHAB je počítáno z pravoúhlého trojúhelníka 

ve kterém je měřena buď vodorovná vzdálenost s, nebo šikmá vzdálenost s´, dále je 

odečten výškový úhel β, nebo zenitový úhel z. Tyto hodnoty jsou měřeny totální stanicí 

umístěné nad bodem A, přičemž je měřeno na signál, který je ustaven nad bodem B. Nutné 

je změřit výšku stroje i a výšku cíle t. Pomocí těchto veličin spočítáme svislou odvěsnu h: 

 h = s . tgβ = s´. sinβ = s . cotg z = s´. cos z                                                        (3.12) 

a pro výpočet výšky bodu B VB dostáváme vzorec: 

 VB = VA + i + h – t                                                                                              (3.13) 

 Při měření převýšení bodů vzdálenějších od sebe více jak 300 m je nutné počítat se 

zakřivením zemského povrchu a refrakcí. [7] 



Ondřej Kučírek: Zaměření MVN Bartošovice II a určení akumulačních parametrů nádrže 

 

 

 

2013  11 

  

4   PODROBNÉ MAPOVACÍ PRÁCE 

 

 Proces tvorby map velkých měřítek by se dal rozdělit na dvě etapy, a to na proces 

vlastního mapování, tj. získání všech potřebných údajů a informací o mapovaném území a 

na proces vyhodnocení, což představuje zpracování údajů a informací do mapy. [6] 

4.1 Podrobná polohopisná měření 

 Polohopisným měřením se rozumí zaměření všech charakteristických bodů ať už 

uměle vytvořených, či přírodních, které jsou na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním 

tak, aby byly jednoznačně určené rovinné a geometrické vztahy mezi jednotlivými 

zaměřenými body. Podle druhu a účelu mapy se zaměřují tedy lomové body hranic 

pozemků, parcel, vodních ploch, zemědělských kultur, dále pak inženýrské sítě, 

komunikace, železnice apod. [6] 

Metody podrobného polohopisného měření: 

A. Číselné metody: 

 Ortogonální metoda 

 Polární metoda 

 Protínání vpřed 

 Tachymetrie 

 Metoda konstrukčních oměrných měr  

B. Grafické metody: 

 Fotogrammetrické metody 

 Metoda měřického stolu (grafická tachymetrie) – historická metoda 

C. Metody GNSS 
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4.2 Podrobná výšková měření 

Pro některé účelové mapy je, na rozdíl například od map katastrálních, nezbytná 

výškopisná složka. Pro takové mapy je potřebné provést kromě měření polohopisu i měření 

výškopisu. Nejdůležitější na tomto měření je vybrat vhodné body, které dobře 

charakterizují tvar terénu. Množství měřených bodů závisí na členitosti a složitosti terénu a 

v neposlední řadě na měřítku výsledné mapy. [7, 8]    

Členitý reliéf se při mapování výškopisu idealizuje, nahrazuje se topografickými 

plochami bez drobných místních nerovností, které jsou pro dané měřítko bezvýznamné. [8]    

Podrobné body výškopisu se zaměřují: 

A. Geodetickými metodami 

 Plošná nivelace 

 Tachymetrie 

B. Fotogrammetrickými metodami 

C. Pomocí GNSS 

Znázornění výškopisu se provádí pomocí: 

A. Vrstevnic 

Vrstevnice je svislý průmět průsečnice terénního reliéfu s vodorovnými 

rovinami, které mají pravidelný rozestup od nulové nadmořské výšky. Jsou to tedy 

čáry, které spojují body o stejné nadmořské výšce a tato výška je zpravidla 

vhodným násobkem metru. Rozestup mezi jednotlivými vrstevnicemi se nazývá 

interval vrstevnic. Hodnota intervalu je volena podle měřítka mapy a velikosti 

převýšení (aby nedocházelo ke splynutí jednotlivých čar). Pro rychlejší odečtení 

výšek vrstevnic z mapy jsou vrstevnice opatřeny kótami. Kóty jsou umístěny přímo 

v přerušených vrstevnicích a jsou rozmístěny po celé mapě vždy s orientovanou 

hlavou proti svahu. Vrstevnice můžeme rozdělit na: [6, 8] 

 Základní – interval obvykle 1 m 

 Pomocné – volí se v rovinném terénu po 0,25 nebo 0,5 m  

 Zesílené – obvykle každá pátá základní vrstevnice 
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B. Technických šraf 

Používají se ke znázornění prudké změny průběhu terénu zejména u uměle 

přetvořeného terénu (náspy, výkopy, atd.). Znázorňují se pomocí střídajících se 

dlouhých a krátkých čar ve směru spádu terénu. [6, 8] 

C. Výškových kót 

Informace o výškových poměrech v mapě jsou zprostředkovány uvedením 

výšky bodu. Výška bodu může být buď absolutní (svislá vzdálenost mezi 

hladinovou plochou bodu a nulovou hladinovou plochou), nebo relativní (rozdíl 

dvou absolutních výšek = převýšení). Číselný údaj poskytuje rychlou a přesnou 

informaci o výšce terénu. Kótováním se však nezíská představa o plasticitě terénu. 

[6, 8] 

D. Barevné hypsometrie 

E. Stínování 

4.3 Tachymetrie 

 Tachymetrie je rychlá geodetická metoda, při které je zároveň měřen polohopis i 

výškopis. Polohopis je měřen polárně, kde je k určení souřadnic třeba měřit horizontální 

úhel mezi známým bodem (body měřické sítě) a bodem určovaným (podrobným bodem) a 

vodorovnou vzdálenost mezi stanoviskem a podrobným bodem. Výškopis je měřen 

trigonometrickou metodou, kde je převýšení určeno ze svislého úhlu a vzdálenosti.  

Přístroje používané k tachymetrickému měření se nazývají tachymetry. Tachymetr 

je každý přístroj, pomocí kterého dokážeme měřit vzdálenosti, horizontální a vertikální 

úhly. Tachymetry dělíme, podle toho jakým způsobem měří vzdálenosti např. diagramový, 

nitkový, elektrooptický. S nástupem elektronických elektrooptických dálkoměrů (totálních 

stanic) zaznamenala tato metoda veliký rozmach. Odpadli největší nedostatky nitkových a 

diagramových tachymetrů, které se týkali hlavně určování vzdáleností. Prodloužila se 

délka záměr a přesnost měřené délky se stala téměř nezávislá na hodnotě délky. Další 
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velikou výhodou těchto přístrojů je automatická registrace měřených dat a automatická 

redukce na vodorovnou délku se zahrnutými fyzikálními korekcemi. [8]      

Diplomová práce byla zaměřena elektronickým elektrooptickým dálkoměrem, u 

kterého je následující postup měření. Nejprve proběhne orientace a centrace přístroje nad 

bodem měřické sítě (stanoviskem). Do přístroje je zadáno číslo stanoviska, výška stroje a 

hodnoty pro nastavení délkových korekcí. Následuje vlastní měření, které obnáší zaměření 

bodů měřické sítě tzv. orientací a měření podrobných bodů. Před každým zaměřením 

orientací je také třeba zadat číslo bodu orientace na rozdíl od bodů podrobných, kde se 

zadá číslo prvního bodu a další body jsou číslovány automaticky. Důležitá věc, na kterou je 

třeba pamatovat je nastavení výšky cíle (trasírka s odrazným hranolem), kdy při každé 

změně výšky musí figurant na tuto změnu měřiče upozornit. Jelikož jsou touto metodou 

prováděny dlouhé záměry, je nezbytné ke komunikaci mezi měřičem a figuranty použití 

vysílaček. [8] 
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 5   ÚČEL MĚŘENÍ  

 

Tak jak vyplývá ze zadávacího protokolu diplomové práce, je tématem diplomové 

práce zaměření skutečného stavu MVN Bartošovice II a určení akumulačních parametrů 

této nádrže.  

V rámci diplomové práce byly zpracovány tyto dílčí cíle: 

 Připojení lokalit do referenčních systémů. 

 Zaměření polohopisu a výškopisu MVN Bartošovice II. 

 Zpracování měřených dat a tvorba výkresové dokumentace. 

 Výpočet akumulačních parametrů nádrže.  

Následující text blíže specifikuje, k čemu budou sloužit výsledky praktické části 

diplomové práce a tím stanoví požadavky na přesnost podrobného polohového a 

výškového měření.  

Zadavatelem projektu je Povodí Odry státní podnik. Požadavkem bylo zmapovat 

MVN a její blízké okolí. Velikost mapovaného území je dána plochou, kterou zaplaví voda 

těsně před tím, než dojde k přelití přes korunu hráze. Dále měla být určena kubatura, nad 

hladinou stálého nadržení (255,50 m. n. m.), kterou je schopna hráz pojmout.  

Výsledkem diplomové práce je tedy účelová mapa se zvýrazněnou vrstevnicí, která 

prochází nejnižším bodem koruny hráze a znázorňuje tak hranici oblasti, kterou zaplaví 

voda, než dojde k přelití hráze. Dále pak digitální model terénu s vypočtenými 

akumulačními parametry nádrže. 

Požadovaná přesnost podrobného polohopisného situačního zaměření pro určení 

polohy podrobných bodů je charakterizována 3. třídou přesnosti, což podle ČSN 01 3410 

odpovídá základní střední souřadnicové chybě mxy = 0,14 m. Výškově zaměřené podrobné 

body spadající do 3. třídy přesnosti jsou charakterizovány základní střední výškovou 

chybou mH = 0,12 m.    
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6   POPIS LOKALITY MĚŘENÍ 

 

 Předmětem měření diplomové práce je malá vodní nádrž s přilehlým okolím. Jedná 

se o území o rozloze cca 25 ha spadajícího do katastrálního území obce Bartošovice. Obec 

Bartošovice o celkové rozloze 2414 ha má 1683 obyvatel (ke dni 1. 1. 2012) a leží 

v Moravskoslezském kraji, okrese Nový Jičín. V těsné blízkosti jsou města Studénka, 

Nový Jičín, Příbor, Kopřivnice jak je vidět z obrázku č. 3.   

 

Obr. 3: Poloha obce Bartošovice [10] 

 Obcí protéká významná řeka Odra, která se vlévá do Baltského moře. Jsou zde také 

dva větší rybníky Dolní a Horní Bartošovický rybník. MVN Bartošovice II se nachází na 

nedaleko pramenícím Hukovickém potoce, který nádrží protéká a asi po 500 m se vlévá do 

Basrtošovického potoka, který následně ústí do řeky Odry. MVN Byla dokončena roku 

1971, přehrazením zemní sypanou průtočnou hrází o délce 201 m a výšce 7,4 m. Koruna 

hráze o šířce 5 m je průjezdná a to po panelové cestě. Nadmořská výška hladiny stálého 

nadržení je 255,50 m. n. m. 
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Obr. 4: Koruna hráze MVN Bartošovice II 

Zaměřované území začíná zemní sypanou hrází a pokračuje proti proudu 

Hukovického potoka až do obytné části obce Bartošovice nazývané Hukovice kde končí. 

Velikost zaměřovaného území je dána zátopovou čárou. Hodnota zátopové čáry byla 

stanovena 259,3 m. n. m, což je nejmenší nadmořská výška koruny hráze. Mapovaná 

lokalita je pokryta nejrůznějšími druhy kultur od hustých listnatých i jehličnatých lesů přes 

bažiny, mokřiny, vysoké trávy až po rozlehlé louky a orné půdy. V okrajové oblasti 

Hukovic byla zaměřena i část zástavby společně s infrastrukturou. Na leteckém snímku je 

přibližně vyznačena lokalita měření. 

 

Obr. 5: Přibližné vyznačení zaměřovaného území na leteckém snímku [11] 
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7   PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

 

 K zaměření diplomové práce byl použit systém 1200 od firmy Leica, konkrétně 

Leica TCR 1202+ se Smart anténou. Po připojení Smart antény ATX1230 k totální stanici 

Leica TCR 1202+ získáme systém zvaný SmartStation.  Pro výškové a polohové zaměření 

podrobných bodů terénu a bodů měřické sítě byla použita totální stanice Leica TCR 1202+ 

s potřebným příslušenstvím (stativy, odrazné hranoly, trasírka). K připojení měřické sítě do 

závazných referenčních systémů (S-JTSK, Bpv.), bylo použito metod GNSS. GNSS 

měření bylo realizováno pomocí totální stanice Leica TCR 1202+ s přídavnou Smart 

anténou. 

7.1 Smart anténa ATX1230 

 Jde o troj-frekvenční přijímač ovládaný pomocí displeje přímo na totální stanici,  

schopný zpracovávat L1, L2 a L5 signály. Dokáže přijímat signály nejen z GPS družic, ale 

také z družic Ruského systému GLONASS, což zpřesňuje určování polohy. Umožňuje 

využití všech GNSS metod měření (statická, rychlá statická, kinematická, RTK). Pro 

připojení na internet potřebného k odběr RTCM korekcí pro RTK ze sítě referenčních 

stanic (např. CZEPOS) pomocí GPRS (služba mobilních operátu pro připojení k internetu 

a datový přenos) slouží zabudovaný modem Siemens MC75. Některé další technické údaje 

jsou uvedeny v tabulce č. II. [12] 

Tab. II: Hodnoty středních chyb při určování polohy anténou ATX1230 [12] 

Metoda GNSS měření 
Střední chyba v určení 

Polohy Výšky  

Statická metoda 3 mm + 0,5ppm 6 mm + 0,5ppm 

Rychlá statická metoda 5 mm + 0,5ppm 10 mm + 0,5ppm 

Kinematická metoda 10 mm + 1ppm 20 mm + 1ppm 

RTK 10 mm + 1ppm 20 mm + 1ppm 
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Obr. 6: SmartStation [13] 

7.2 Totální stanice Leica TCR 1202+ 

Totální stanice Leica TCR 1202+ je klasický geodetický elektronický tachymetr vyráběný 

do roku 2010. Číslo 1200 v názvu značí modelovou 

řadu přístroje a číslice na konci vyjadřuje přesnost 

měření úhlu, která je charakterizována střední chybou 

měřeného směru v jedné poloze dalekohledu mψ = 2´´. 

Přístroj je vybaven nekonečnou horizontální a 

vertikální ustanovkou. K centraci přístroje nad bod 

slouží laserová olovnice a k jeho horizontaci trubicová 

a digitální libela. Měření délek lze provádět dvěma 

typy dálkoměrů, a to buď laserovým, nebo 

infračerveným. Pomocí laserového dálkoměru 

můžeme měřit vzdálenosti do 1 km bez odrazných 

hranolů. Infračerveným dálkoměrem lze měřit na body 

vzdálené až 3 km, ale musí být použit odrazný hranol. 

Dále je přístroj vybaven z každé strany jedním 

barevným dotykovým displejem s alfanumerickou 

klávesnicí pro snadné ovládání stroje v obou polohách 

dalekohledu. [14] 

 

 

Tab. III: Parametry totální stanice Leica TCR 1202+ [14] 

MĚŘENÍ ÚHLÚ MĚŘENÍ DÉLEK 

Střední chyba měření úhlů 2", 0,6 mgon Dosah na 1 hranol (GPR1) 3500m 

Nejmenší zobrazovaná 
jednotka 

0,1 mgon, 0,1" Dosah na minihranol (GMP101) 1200m 

MĚŘENÍ DÉLEK BEZ HRANOLU Dosah na reflexní folii (60x60mm) 250m 

Dosah PinPoint R400  
> 400 m 90% refl. / >200m 
18% reflektivita 

Nejmenší měřená délka 1,5m 

Dosah PinPoint R1000 
 > 1000 m 90% refl. / >500m 
18% reflektivita 

Střední chyba měření délek 1mm + 1,5ppm 

Minimální vzdálenost  1,5m Minimální odečítání 0,1mm 

Velikost Laserové stopy 
 7x14mm/20m ; 
12x40mm/100m  

Čas měření 
0,15s až 2,4 (v závislosti 
na módu) 
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KOMPENZÁTOR VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Typ 
centrální dvojosí kompenzátor 
+ elektronická kompenzáce 

Rozměry 151 x 203 x 316 mm 

Rozsah urovnání 4` (70 mgon) Laserová olovnice přesnost centrace 1 mm / 1,5 m 

Přesnost urovnání 0,5" (0,2 mgon) Nekonečné ustanovky  1 x horizontální/ 1 x vertikální 

DALEKOHLED Baterie Li-Ion, 7,4 V, 3,8 Ah, 5 - 8 h 

Zvětšení 30x Hmotnost 4,8 - 5,5 kg 

Osvětlení nitkového kříže Ano, vypínatelné Pracovní teplota 
(TPS / RX1250) - 20°C až + 50°C / - 
30°C až + 65°C 

Zorné pole 1°30' Skladovací teplota 
 (TPS / RX1250) - 40°C až + 70°C / - 
40°C až + 80°C 

REGISTRACE Voděvzdornost 
(IEC60529) IP54 (TPS), IP67 
(Kontroler RX1250) 

Vnitřní paměť - kapacita 
256 MB, 1MB=1750 
zaznamenaných dat 

Odolnost vůči vlhkosti  95% nekondenzující vlhkost 

Paměťové karty Compact Flash Displej 
VGA (320x240), barevný LCD s 
dotykovou obrazovkou 

Rozhraní Bluetooth, RS232 Klávesnice 
 34 kláves (12 volitelných, 12 
alfanum.) 
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8   ZÍSKÁNÍ MAPOVÝCH PODKLADŮ 

 

 Pro připojení lokality do závazného referenčního systému (S-JTSK, Bpv) bylo 

použito měření GNSS. Měření touto metodou probíhá v systému ETRS – 89. Pro převod 

mezi systémy ETRS–89 a S-JTSK je nutné vytvořit transformační klíč. K vytvoření tohoto 

klíče je třeba znát alespoň čtveřici známých bodů, které mají souřadnice jak v S-JTSK tak i 

v ETRS-89, přičemž území, v kterém bude prováděno měření GNSS musí, ležet uvnitř 

území ohraničeného body pro vytvoření transformačního klíče. K vyhledání těchto bodů 

bylo využito internetového geoportálu www.cuzk.cz. Konkrétně pak služba grafického 

vyhledávání v databázi bodových polí. Body potřebné k transformaci (určené v ETRS-89 a 

zároveň v S-JTSK) jsou znázorněny modrým kolečkem s červeným trojúhelníčkem.  

 

Obr. 7: Geometrický základ pro tvorbu mapového klíče [20] 

 Pro získání informací o bodech zvolíme v liště nástrojů funkci ,,informace o 

geoprvku´´, pak už stačí kurzorem najet na bod a stisknout levé tlačítko myši.  

  

http://www.cuzk.cz/
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9   REKOGNOSKACE 

 

Rekognoskace následuje po získání mapových podkladů a předchází samotnému 

měření. Slouží k ověření získaných mapových podkladů a k seznámení se měřiče s druhem 

terénu zaměřovaného území. Na základě této činnosti se rozhodne o způsobu stabilizace 

měřické sítě, výběru metodu měření, přístrojovém vybavení, atd. 

Už při získávání mapových podkladů bylo zřejmé, že bude potřeba vybudování 

měřické sítě za pomocí GNSS měření. Zaměřovaná lokalita je vzdálená od bodového pole 

a vedení polygonového pořadu by bylo zdlouhavé. Proto rekognoskace z důvodu ověření 

mapových podkladů není nutná a mohla tak proběhnout až těsně před samotným měřením. 
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10   MĚŘÍCKÁ SÍŤ 

10.1 Stabilizace bodů měřické sítě 

Tato část měřických prací proběhla současně s rekognoskací terénu. Díky 

slunečnému počasí byla zem pevná a suchá a proto se stabilizací měřické sítě nebyly žádné 

problémy. Na zpevněném povrchu (panelové cestě koruny hráze a asfaltových cestách) 

byla stabilizace bodů provedena kovovými hřeby. Pro urychlení vyhledávání takto 

stabilizovaných bodů byly okolo hřebů nastříkány barevným reflexním sprejem značky. Na 

nezpevněném povrchu (pole, louky) byly body stabilizovány zatlučenými, dřevěnými 

kolíky, do kterých byly, kvůli zpřesnění centrace přístroje nad bodem, zatlučeny hřebíky. 

Hlavy těchto kolíků byly ze stejných důvodů jako hřebové značky nastříkány sprejem. 

S ohledem na použití GNNS měření na některých bodech, byly tyto body 

stabilizovány tak, aby jejich okolí nemělo vliv na přesnost tohoto měření (v dostatečné 

vzdálenosti od elektrického vedení, mimo stromy, atd.). Dále byla při stabilizaci nutná 

viditelnost z bodu na dva body sousední a to kvůli pozdějšímu zaměření těchto bodů 

polygonovým pořadem a orientaci nutné pro podrobné tachymetrické zaměření oblasti. 

 Celkem bylo stabilizováno patnáct bodů, z nichž pět kovovými hřeby (4001, 4002, 

4003, 4021, 4022) a deset dřevěnými kolíky. 

10.2 Připojení měřické sítě do závazných referenčních systémů pomocí 

GNSS měření. 

 Pro připojení měření do referenčních systémů bylo použito měření metodami RTK 

a rychlé statické metody. Obě metody byly měřeny pomocí totální stanice Leica TCR 

1202+ s přídavnou Smart anténou viz kapitola 7. Každý bod byl měřen vždy alespoň 

dvakrát s dvouhodinovým časovým odstupem a výsledné souřadnice jsou vždy průměrem 

těchto měření.  
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10.2.1 Tvorba transformačního klíče 

 Vzhledem k rozsáhlému území a husté vegetaci bylo měření rozděleno na dvě 

etapy. První etapa měření proběhla 8. – 9. srpna. Kvůli velkému množství zeleně proběhla 

druhá etapa až 28. listopadu. Každá etapa měla svůj vlastní transformační klíč. 

První etapa: 

Měření bylo prováděno metodou RTK, přičemž bylo využito korekcí ze sítě 

permanentních stanic CZEPOS stahovaných pomocí GPRS. Transformační klíč byl 

vytvořen před samotným měřením přímo v totální stanici, za použití aplikace ,,Určení 

souřadnicového systému´´. Po spuštění této aplikace je postupně zadáváno: 

 název budoucího transformačního klíče, název zakázky obsahující body ve WGS84 

a název zakázky obsahující identické body v S-JTSK, 

 druh transformace v našem případě klasická 3D a režim výšek (ortometrické),  

 zobrazení (Křovákovo), 

 párování identických bodů (pokud mají identické páry shodná čísla bodů, je tento 

proces proveden automaticky) 

 kontrola oprav a výsledky, 

 uložení souřadnicového systému.     

Transformační klíč byl vytvořen z bodů:: 3618-210, 3617-268, 3618-202, 3623-

211, 3622-275 (viz tabulka č. IV). 

Tab. IV: Souřadnice bodů, ze kterých byl vytvořen transformační klíč 

Číslo 

bodu 
Souřadnice v S-JTSK 

Nadmořská 

výška 
Souřadnice v ETRS-82 

Nadmořská 

výška 

Y X Bpv B L Helips 

210 489056.21 1121278.85 265.39 49.644527253 18.051342164 308.458 

268 488535.64 1119895.53 271.51 49.657330383 18.056827855 314.559 

202 489051.21 1120083.59 261.48 49.655235925 18.049945767 304.548 

211 490415.79 1121056.92 275.21 49.645430925 18.03231855 318.307 

275 490170.95 1119682.40 275.11 49.657936581 18.034006439 318.191 

274 491342.96 1119792.30 279.01 49.656016047 18.017974067 322.036 
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Druhá etapa: 

Z důvodu chybějící karty SIM, která by měla aktivovaný přenos dat pomocí GPRS, 

nebylo možné provést měření metodou RTK. Měření bylo tedy provedeno rychlou 

statickou metodou. Transformační klíč byl vytvořen až po měření (v post processingu) 

v programu LEICA Geo Office viz kapitola 13.2. Transformační klíč byl spočten z bodů: 

3618-210, 3617-268, 3618-202, 3623-211, 3622-275, 3622-274 (viz tabulka č. IV). 

Protokol o výpočtu transformačního klíče je uveden v příloze č. 2. 

10.2.2 Připojení metodou RTK 

 Výhodou tohoto měření je, že měřič dostává v reálném čase transformované 

souřadnice do J-TSK a Bpv. Je třeba mít nahrán v přístroji transformační klíč, který byl 

vytvořen před měřením (viz. kap. 8.2.). Dále je u této metody potřeba dvou stanic. Jedné 

mobilní stanice, která bude ustavována nad určovanými body. Tato stanice je označována 

jako ROVER a je v ní nahrán transformační klíč. Druhá stanice je stanicí referenční 

nazývána také jako stanice BASE, která vysílá nezbytné korekce k ROVERU a zpřesňuje 

tak měření, které se s moderními přístroji pohybuje až v řádech desetin centimetru, což je 

s ohledem na charakter úlohy více než dostačující. 

 Jako rover byla použita totální stanice Leica TCR 1202+ doplněná o Smart anténu. 

V totální stanici byl vytvořen transformační klíč. Poté proběhla přesná centrace (pomocí 

laserového paprsku) a horizontace totální stanice nad určovanými body. Z vrchní části 

stroje byl odejmut kryt, který byl nahrazen Smart anténou. Komunikace s anténou 

probíhala pomocí displeje na totální stanici, ve které byla založena zakázka, nastaven 

potřebný transformační klíč, zvolena metoda měření RTK (na displeji se v horní části 

objeví anténa na trasírce). Na každém bodě bylo pak nastaveno číslo bodu, výška antény a 

provedeno samotné měření. V průběhu měření jsou na displeji zobrazovány naměřené 

souřadnice, doba observace, metoda měření, počet chycených družic a údaje 

charakterizující přesnost měření (GDOP). Měření bylo spuštěno vždy, když byla hodnota 

GDOP menší než 2. Každý bod byl měřen třikrát s nezbytným časovým odstupem. 

 Korekce potřebné pro přesněné měření byly přijímány pomocí mobilních dat přes 

SIM kartu umístěnou ve Smart anténě. Tyto korekce poskytuje za úplatu Zeměměřický 

úřad pomocí permanentních referenčních stanic CZEPOS. 
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 Měření bylo provedeno 15. srpna. Touto metodou byly určeny body číslo 4002 pro 

připojení polygonového pořadu, bod 4003 pro jeho orientaci a body číslo 4009 a 4001, 

které posloužili jako kontrola. Protokol s naměřenými hodnotami je součástí příloh. 

10.2.3 Připojení rychlou statickou metodou  

 Z důvodu husté vegetace nebylo možno v letních měsících zaměřit celé území, a 

proto bylo vhodné počkat, až listí opadá. Další měření bylo provedeno tedy až 28. 

listopadu. Jednalo se o měření mimo oblast již stabilizované měřické sítě, proto bylo 

nezbytné vytvořit nové body, ze kterých mohlo být provedeno tachymetrické zaměření 

zbytku lokality. Protože měřená oblast již nebyla tak velká, postačilo stabilizovat tři body, 

na kterých bylo provedeno měření GNSS rychlou statickou metodou a z kterých byla 

následně provedena tachymetrická měření. 

 Stejně tak jako u RTK je třeba dvou stanic ROVER, který je ustavován nad 

určovaným bodem a referenční stanice, která vysílá korekce pro přesné určení polohy. Jako 

rover byla opět použita totální stanice Leica TCR 1202+ doplněná o Smart anténu. Stroj 

s připojenou Smart anténou byl ustaven nad bodem. V totální stanici není nahrána aplikace 

pro rychlou statickou metodu, bylo tedy nutné pro nastavení nezbytných údajů (zakázka, 

číslo bodu, výška antény) a spuštění měření rychlou statickou metodou (v horní části 

displeje je zobrazena anténa na stativu) použít kontroler. Na displeji je vidět z kolika 

družic anténa přijímá signál, kvalita určení polohy vyjádřená hodnotou GDOP a doba 

observace nad bodem + kompletnost měření (měření je kompletní zhruba po deseti 

minutách měření). Transformační klíč, stejně tak jako údaje z referenční stanice, je u této 

metody řešen až po ukončení měření v programu LEICA Geo Office ( v post processingu 

viz kapitola 13.2). Korekce byly použity z nedaleké referenční stanice, která je součástí 

permanentních referenčních stanic CZEPOS, umístěné na budově Vysoké školy báňské 

v Ostravě.  

 Rychlou statickou metodou byly zaměřeny body číslo: 4020, 4021 a 4022. Každý 

bod byl zaměřen alespoň dvakrát, přičemž výsledná souřadnice je průměrnou hodnotou 

těchto dvou měření. Výsledky jednotlivých měření jsou zaznamenány v protokolech 

vytvořených v programu LEICA Geo Office (viz příloha č. 4). 
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 Vlivem zemědělských prací prováděných těžkou technikou byly zničeny body 

zaměřené a stabilizované v první etapě měření (měření RTK a polygonovým pořadem) a 

proto nebylo možné nově vzniklé body měřické sítě (4020, 4021, 4022) navázat na body 

měřické sítě z první etapy přímým měření mezi těmito body. Navázání bylo provedeno 

zaměřením identických linií (cesta, potok) a identických bodů (sloupy, samostatné stromy). 

10.3 Připojení měřické sítě do závazných referenčních systémů pomocí 

polygonového pořadu 

 Z důvodu husté vegetace v blízkosti bodů měřické sítě nebylo možné zaměřit 

všechny tyto body metodou GNSS, dále bylo i zbytečné měřit vše GNSS, protože kvůli 

orientacím při tachymetrických pracích je měřická síť proměřována kvůli orientacím, proto 

byla síť zhuštěna polygonovým pořadem a rajóny. Vzhledem k rozsáhlé ploše mapovaného 

území byl zvolen orientovaný uzavřený polygonový pořad, jehož použití umožňuje jak 

kontrolu úhlového uzávěru, tak i uzávěru polohového (viz kapitola 3.2). 

 K zaměření polygonového pořadu byly použity tyto pomůcky: Totální stanice Leica 

TCR 1202+, 3 x stativ Leica, 2 x odrazný hranol Leica, svinovací metr, teploměr a 

tlakoměr.  Měřeno bylo na všech bodech polygonového pořadu.  Po přesné centraci a 

horizontaci nad měřenými body byla změřena výška přístroje pomocí svinovacího metru. 

Tato výška pak byla společně s číslem stanoviska zapsána do totální stanice. Poté byly 

změřeny hodnoty teploty a tlaku, které byly rovněž uloženy do přístroje a to z důvodu 

výpočtu atmosférických korekcí měřených délek elektrooptického dálkoměru. 

 Pro připojení polygonového pořadu byl zvolen bod číslo 4002 a k orientaci byl 

použit, z důvodu přesnějšího zacílení, vzdálenější ze dvojice známých bodů a to bod číslo 

4003. Mezi sousedními body polygonového pořadu byly měřeny šikmé délky, které byly 

strojem hned přepočítávány na vzdálenosti vodorovné. Dále byly na každém vrcholu 

měřeny vodorovné a zenitové úhly v jedné skupině. K měření byla použita trojpodstavcová 

souprava.  Polygonový pořad začínal na bodě 4002, kde také i končil. Pořad má 7 vrcholů. 

Kvůli husté vegetaci a nepřehlednému okolí bylo nutno z polygonového bodu číslo 4005 

rozšířit měřickou síť pomocí rajónu o další 3 body (4010, 4011, 4012). Pro zpřesnění 
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tohoto měření byly rajóny orientovány na dva body měřické sítě a to konkrétně body číslo 

4002 a 4004.  

 

Obr. 8: Schéma měřické sítě 

 Současně s měřením vodorovných úhlů a výšek stanovisek byli mřeny i úhly 

zenitové a výšky cílů, z těchto hodnot byl pak polygonový pořad vypočten i výškově a to 

metodou trigonometrického určení výšek podrobněji popsané v kapitole 3.4.  
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 11   PODROBNÉ POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ 

ZAMĚŘENÍ  

 

 Cílem mapovacích prací bylo vytvoření mapové dokumentace, ve které bude 

vyznačena maximální možná hladina vodní nádrže před přelitím hladiny přes těleso hráze. 

Dále výpočet, maximálního možného objemu vody, kterou je hráz schopna pojmout.  

 Předmětem mapování polohopisu a výškopisu bylo podrobné zaměření tělesa hráze 

i s příslušenstvím (zábradlí, stavidlo, šoupátko, ocelová lávka, informační cedule), dále pak 

břehy samotné vodní nádrže, nadmořská výška hladiny vodní nádrže, samostatné stromy, 

polní a panelové cesty, sloupy elektrického vedení, druhy kultur (hranice lesa, bažiny, orná 

půda, travnatý porost), hrany a osu koryta přítokového Hukovického potoka, lávky a 

mostky přes potok. Zmapována byla i malá část obce Hukovice, kde byly mimo terénní 

tvary zaměřeny i komunikace a budovy.  

 Volba podrobných bodů pro přesné zmapování terénu záleží především na jeho 

členitosti a měřítku výškopisného plánu. Výběr správných bodů, pro co nejlepší 

charakteristiku terénu, je otázkou především praxe a zkušeností měřiče. Obecně lze ale říci, 

že podrobné body je třeba volit:       

 na význačných čarách terénní kostry (hřbetnice, údolnice, paty svahu a hrany apod., 

 na význačných bodech terénní kostry (vrchol kupy, dno dolíku, vrchol sedla apod.,  

 všude tam, kde terén mění svůj sklon především ve směru největšího spádu, 

 v pravidelném, málo členitém terénu v pravidelných vzdálenostech. [7]        

11.1 Tachymetrie 

 Některé prvky polohopisu (průměr drenážních šachet, vodočet, atd.) byly doměřeny 

metodou konstrukčních oměrných měr, ovšem k zaměření většiny podrobných bodů byla 

použita metoda tachymetrie. Jedná se o polární metodu kombinovanou s trigonometrickým 

určením výšek, kde se zároveň zaměřuje, jak poloha, tak i výška podrobných bodů (viz 

kapitola 4.3).  
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Měření bylo prováděno z bodů měřické sítě, které byly určeny buď polygonovým 

pořadem, rajóny nebo metodami GNSS. Díky kombinaci totální stanice Leica TCR 1202+ 

a přídavné Smart antény, mohly na jednom bodě současně probíhat, jak tachymetrické 

práce, tak i připojování měřické sítě do závazných referenčních systémů pomocí GNSS 

měření. Tachymetrické měření probíhalo bezprostředně po zaměření sousedních bodů 

polygonu.  

 Po řádném ustavení stroje nad bodem, nastavením výšky stroje a vložením údajů o 

teplotě a tlaku, byla zaměřena orientace na sousední body polygonu, případně na jiné body 

měřické sítě. Tyto orientace byly měřeny vždy ve dvou polohách dalekohledu. 

Následovalo měření podrobných bodů v jedné poloze dalekohledu, přičemž byla měřena 

šikmá vzdálenost přepočítávána strojem rovnou na vzdálenost vodorovnou, vodorovný 

úhel a úhel zenitový. Před každou takovouto záměrou musela být ve stroji nastavena výška 

cíle (trasírka s odrazným hranolem). Všechny tyto hodnoty byly registrovány přímo do 

paměti stroje. Po změření všech podrobných bodů z jednotlivých stanovisek bylo 

provedeno kontrolní měření stejných orientací jako na začátku tachymetrického měření. 

 Ukázka zápisníku měření je přílohou č. 5, kompletní zápisník je vzhledem ke své 

velikosti uložen v příloze č. 5 na CD. 
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12   POUŽITÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ  

 

12.1 Leica Geo Office 

 Leica Geo Office (LGO) je automatizovaný set programů, který slouží ke 

zpracování měřených dat přístroji Leica. Program dokáže zpracovat nejrůznější typy 

měření, od metod využívajících technologií GNSS, přes data měřená totální stanicí až po 

měření digitálními nivelačními přístroji. Nabízí komplexní podporu celého post 

processingu při zpracování měřených dat technologií GNSS (import dat, použití dat 

z permanentních stanic CZEPOS ve formátu RINEX, tvorba transformačního klíče, 

definování referenčního systému, přes výpočet až po transformace do rovinných 

souřadnic). Program byl použit ke zpracování GNSS měření použitých v rámci připojení 

lokality do závazných referenčních systémů (viz kapitola 13.2). [17]   

12.2 Groma 

 Program je určen ke geodetickým výpočtům. V dialogových oknech lze řešit 

všechny základní geodetické úlohy (polární metoda, protínání, volná stanoviska, 

polygonové pořady, atd.). Z těchto výpočtů pak program následně vytváří textové 

protokoly.  Obsahuje jednoduchou grafiku a umí zpracovávat data ve formátech všech 

běžných záznamníků. Program dále umožňuje kompletní zpracování zápisníku a navíc lze 

měření opravit o vliv refrakce a zakřivení. Pomocí tohoto programu lze seznamy souřadnic 

exportovat a importovat do velkého množství různých formátů. Program byl použit ke 

zpracování naměřených dat totální stanicí (viz kapitoly 13.3, 13.4). [15] 

12.3 Atlas DMT 

  Jde o Český programový systém sloužící jako prostředek pro digitální modelování 

terénu. Součástí programu jsou také speciální funkce sloužící pro projektování komunikací, 

vodních toků, liniových sítí a těžebních prací. Digitální model je tvořen nepravidelnou 

trojúhelníkovou sítí. Model je možné dále tvarovat, aby se co nejvíce podobal skutečnosti a 
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to pomocí povinných hran. Umožňuje řešit celou řadu úloh – od vizualizace reliéfu 

(vrstevnice, řezy, pohledy), výpočty kubatur a profilů, projektování až po specializované 

analýzy ploch. Digitální model terénu, nebo v tomto případě vrstevnicový plán, lze 

exportovat do formátu .dxf a dále sním pracovat v jiných grafických programech. Program 

byl použit při tvorbě digitálního modelu terénu, výpočtu kubatur a tvorbě vrstevnic účelové 

mapy (viz kapitola 14.1). [16] 

12.4 AutoCAD 2012 

 AutoCAD je profesionálním CAD systémem vyvinutý americkou firmou Autodesk. 

Uživatelům poskytuje nástroj k řešení projektů v různých oblastech, jak v rovině (2D), tak 

v trojrozměrném prostoru (3D).  Má mnoho nadstavbových modulů (Architectural Desktop 

– systém pro navrhování architektury, MAP – systém pro podporu geodézie a kartografie a 

další). AutoCAD pracuje s formáty DWG a DXF. Program byl použit především při tvorbě 

účelové mapy (viz kapitola č 14.2). 

12.5 Surfer 

 Jde o software vyvinutý americkou firmou Golden Software určený hlavně pro 

prostorové modelování a vizualizaci terénního reliéfu. Nabízí mnoho metod výpočtů 

digitálního modelu terénu a spoustu dalších nástrojů pro práci s tímto modelem. Program 

byl použit k tvorbě digitálního modelu terénu, aby z něho následně mohly být vypočteny 

kubatury, které byly použity k porovnání s vypočtenými kubaturami z programu Atlas 

DMT (viz kapitola 14.3).  
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13   VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT  

 

 Tato kapitola je věnována kancelářským geodetickým pracím. Tyto práce probíhají 

po naměření všech potřebných dat převážně ve speciálních počítačových programech. Jde 

o výpočty souřadnic měřické sítě a podrobných bodů terénu. Pro zpracování naměřených 

dat této diplomové práce byly použity programy Leica Geo Ofiice a Groma.  

13.1 Body zaměřené GNSS metodou RTK 

 Výhodou měření metody RTK je získávání již transformovaných souřadnic 

v reálném čase. Není tedy s nimi následně pracováno v post processingu. Souřadnice 

naměřených bodů touto metodou se tedy jenom stáhnou z přístroje pomocí programu Leica 

Geo Office a následně se exportují do textového souboru, s kterými se pak dále pracuje. 

Protokol RTK observací je přiložen v příloze č. 3. 

Tab. V: Výsledné souřadnice měřické sítě v S-JTSK a Bpv 

Číslo bodu Y X Z 

4001 489 615,06 1 120 114,60 259,42 

4002 489 660,61 1 120 009,24 259,23 

4009 489 977,25 1 120 220,30 257,94 

4007 490 033,57 1 120 020,25 260,60 

 

13.2 Body zaměřené GNSS rychlou statickou metodou 

 Jak již bylo uvedeno v dřívějších kapitolách, vyhodnocení rychlé statické metody 

probíhá v post processingu a to pomocí programu Leica Geo Office. Proces vyhodnocení 

by se dal rozdělit do tří základních částí: 

 Vyhotovení transformačního klíče. 

 Import naměřených dat. 

 Výpočetní proces. 
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Protože samotné GNSS měření probíhá v geocentrickém systému pro Evropu 

známém pod názvem ETRS-89 a na území České republiky jsou závaznými polohovými 

systémy S-JTSK, respektive Bpv, potřebujeme pomocí transformačního klíče definovat 

převodní vztahy mezi těmito systémy. Tento transformační klíč byl vytvořen v programu 

Leica Geo Office z šesti bodů, které jsou určeny jak v systému ETRS-89 tak i v S-JTSK, 

respektive Bpv. (viz kapitola 10.2.1).  

K definování transformačního klíče je zapotřebí v programu LGO vytvoření dvou 

souborů. Do prvního souboru bylo vloženo šest vybraných bodů s jejich souřadnicemi 

v ETRS-89. Druhý soubor obsahuje šest identických bodů, ovšem se souřadnicemi v S-

JTSK a Bpv. Poté se v LGO provede porovnání těchto identických bodů pomocí funkce 

pro vytváření transformačních klíčů ,,Datum and Map´´. Výsledkem tohoto procesu je 

transformační klíč, jehož protokol je přiložen v příloze č 2.     

 

 

Obr. 9: Prostředí programu Leica Geo Office při tvorbě transformačního klíče 



Ondřej Kučírek: Zaměření MVN Bartošovice II a určení akumulačních parametrů nádrže 

 

 

 

2013  35 

  

Po vytvoření transformačního klíče následuje založení nového projektu a nastavení 

jeho parametrů včetně lokálního souřadnicového systému, který jsme si spočítali pomocí 

vytvořeného transformačního klíče. Poté jsou do projektu importována naměřená data 

pomocí funkce ,,Import Raw Data´´.  

Následuje vložení dat z referenční stanice. Jako referenční stanice byla zvolena 

nedaleká stanice ze sítě permanentních referenčních stanic CZEPOS (stanice na Vysoké 

škole báňské v Ostravě Porubě). Na internetových stránkách www.czepos.cuzk.cz byla tato 

stanice vyhledána a data s korekcemi v požadovaném období stažena. Po stažení těchto dat 

proběhl jejich import do stejného projektu v programu LGO, kde se již nachází data 

naměřená. Měření z permanentní stanice bylo označeno jako reference a měřená data byla 

označena jako rover. Nesmí být zapomenuty nastaveny parametry antény. Nakonec byl 

zpuštěn výpočet. 

Body byly měřeny vždy dvakrát s časovým odstupem. Veličina charakterizující 

přesnost určení polohy GDOP nepřekročila hodnotu 2,5 což je velice dobré a můžeme tak 

měření prohlásit za dostatečně přesné. Podrobný protokol o výpočtu souřadnic je přiložen 

v příloze č. 4. Po zprůměrování obou měření dostáváme souřadnice měřické sítě uvedené 

v tabulce č. VI. 

Tab. VI: Výsledné souřadnice vytyčovací sítě v S-JTSK a Bpv 

Číslo bodu Y X Z 

4020 490 502,92 1 120 162,71 259,43 

4021 490 562,68 1 120 245,38 260,89 

4022 490 503,52 1 120 322,02 260,85 

 

13.3 Body zaměřené polygonovým pořadem 

 Jak již bylo uvedeno v kapitole č. 10.3, souřadnice některých bodů měřické sítě 

byly určeny pomocí polygonového pořadu. Naměřená data ve formátu ,,.gis´´  byla 

z totální stanice importována do programu GROMA kde proběhlo jejich další 

http://www.czepos.cuzk.cz/
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vyhodnocení. Data byla pomocí tohoto programu zpracována tak, aby z nich bylo možné 

vypočítat polygonový pořad. Úhly v polygonovém pořadu byly zaměřeny v jedné skupině. 

Bylo tedy nutné vyrovnat měřené směry a délky. K tomu slouží v programu Groma funkce 

,,Zpracování zápisníku´´.   

Po získání vyrovnaných úhlů a délek byly vypočteny souřadnice polygonového 

pořadu pomocí programu Groma (viz obr. 10). Postup výpočtu a způsob vyrovnání 

vetknutého polygonového pořadu je uveden v kapitole č. 3.2.2, přičemž souřadnicové 

uzávěry byly rozděleny úměrně absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů. Při 

výpočtech nebyly překročeny odchylky v úhlových a polohových uzávěrech, které byly 

určeny dle návodu pro obnovu katastrálního operátu [9] pro PPBP. Tyto vzorce pro 

výpočet mezních odchylek jsou uvedeny v kapitole č. 3.2.2 tabulka č. I.  

 

Obr. 10: : Ukázka části protokolu programu Groma (vypočtené souřadnice)  

 Výsledné parametry zaměřeného polygonového pořadu jsou porovnány s mezními 

hodnotami v tabulce č. VII : 

Tab. VII: Porovnání dosažených parametrů polygonového pořadu s mezními odchylkami 

Parametr Výsledná hodnota   Mezní hodnota 

Délka pořadu 1032,96 m  < 1500 m 

Úhlový odchylka 0,0233g < 0,0331g 

Polohová odchylka 0,047 m < 0,161 m 

Největší strana 251,46 m < 400 m 
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 Současně se zaměřováním polygonového pořadu probíhalo i trigonometrické 

měření výšek polygonových bodů. Výpočet takto určených bodů byl rovněž proveden 

v geodetickém programu Groma. Kompletní protokol o výpočtu souřadnic, respektive 

výšek polygonových bodů a bodů určených rajóny, je přiložen v příloze č. 6. 

13.4 Body zaměřené tachymetricky 

 Po získání souřadnic bodů měřické sítě mohly být spočítány souřadnice podrobných 

bodů terénu. Výpočet těchto souřadnic probíhal opět pomocí programu Groma. Nejprve 

byl importován zápisník měřených dat s totální stanice, který byl zkontrolován a případně 

upraveny některé chyby, jako například číslování bodů nebo výšky cíle. Poté mohly být 

vypočteny pomocí funkce ,,Polární metoda dávkou´´ souřadnice podrobných bodů. Výšky 

bodů byly opět spočteny trigonometrickou metodou. Takto vypočtené body byly 

exportovány do ,,.txt´´ formátu pro jejich další zpracování.  

Ukázka protokolu o výpočtu souřadnic polární metodou je přílohou č. 8, kompletní 

protokol je vzhledem ke své velikosti uložen v příloze č. 8 na CD. 
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14   TVORBA GRAFICKÝCH PODKLADŮ MVN  

 

 Po vyhodnocení naměřených dat byly získány souřadnice podrobných bodů 

mapovaného území. Tato kapitola popisuje tvorbu mapové dokumentace z těchto bodů. 

Pro grafické zpracování byly použity programy Atlas DMT a AutoCAD, pomocí nichž 

vznikla dokumentace sestávající se z: 

 Digitálního modelu terénu 

 Účelové mapy 

 Určení akumulačních parametrů MVN Bartošovice II 

14.1 Digitální model terénu (DMT) 

 K tvorbě digitálního modelu terénu byl použit program Atlas. Algoritmus pro řešení 

digitálního modelu terénu lze struně nastínit následovně. Z množiny bodů se vytvoří 

nepravidelná trojúhelníková síť, takovým způsobem, že k jednotlivým bodům program 

vyhledá spojnice pouze na nejbližší body. Tím vznikne mnohostěnný útvar, který by se 

měl co možná nejlépe přimykat danému terénu. V trojúhelníkové síti dále program na 

jednotlivých spojnicích vypočítá polohy bodů, ležící ve výškách zvoleného intervalu. 

Spojením bodů o stejné výšce křivkami získáváme vrstevnice v požadovaném intervalu. 

Uvedený postup ukazuje jen obecný princip tvorby DMT, jehož výstupem bude 

vrstevnicové znázornění terénních tvarů. Ve skutečnosti je postup mnohem 

komplikovanější. [8]   

Hlavními zdroji dat pro vytváření (generování) DMT jsou textové soubory 

z geodetických zápisníků a výkresy ve formátu DXF. V této diplomové práci byl DMT 

vytvořen z textového souboru sady podrobných bodů, které byly vyjádřeny souřadnicemi 

Y, X (souřadnicový systém S-JTSK) a nadmořskou výškou (výškový systém Bpv). 

K vytvoření takovéhoto modelu je v programu atlas funkce ,,generace modelu terénu´´. 

 Po vygenerování modelu následovalo jeho modelování pomocí vkládání povinných 

hran. Model terénu je vytvářen způsobem, který vede k hladké ploše, což vyhovuje, pokud 

terén neobsahuje ostré hrany. V zaměřovaném území se ovšem ostré zlomy terénu 



Ondřej Kučírek: Zaměření MVN Bartošovice II a určení akumulačních parametrů nádrže 

 

 

 

2013  39 

  

vyskytují (okraj vozovky, dno příkopu, břehy vodní nádrže, atd.). Bylo tedy nutné podle 

polního náčrtu, vedeného v terénu současně s měřením, vkládat povinné hrany a tím 

upravovat DMT tak aby se co nejvíce podobal skutečnosti.    

 

Obr. 11: Ukázka z prostředí programu Atlas DMT 

 

 Na obrázku číslo 11 je vidět DMT tvořený trojúhelníkovou sítí. Pomocí funkce 

,,vložit povinné hrany´´ (označena zeleným kroužkem) byly vkládány mezi jednotlivé body 

(v tomto případě jde o panelovou cestu v koruně hráze) povinné hrany. Tímto způsobem 

byly vloženy povinné hrany i u ostatních ostrých lomů.   

 Po zpracování modelu následoval výpočet vrstevnic. Pro tvorbu vrstevnic musel být 

vytvořen soubor předgenerovaných vrstevnic s příponou .vrs pomocí funkce ,,Generace 

vrstevnic´´. Dále byly v záložce ,,vlastnosti modelu – vrstevnice´´ nastaveny parametry 

vrstevnic, jako vykreslování vrstevnic po 1 m, označení každé páté vrstevnice za vrstevnici 

hlavní a jejich barva. Poté byly funkcí ,,Výpočet vrstevnic´´ spočítány a vykresleny 

vrstevnice. Po zobrazení vrstevnic byly pomocí příkazu v menu ,,DMT – Vrstevnice – 

Vložit popis´´ popsány všechny hlavní vrstevnice.  
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 Další možností jak znázornit výškopis v DMT terénu, je pomocí barevné 

hypsometrie. Ukázka DMT zaměřovaného území je uvedena na obrázku 12. 

 

Obr. 12: DMT zaměřovaného území MVN Bartošovice II 

 Nakonec byly z digitálního modelu terénu exportovány vrstevnice a podrobné body 

terénu (s čísly a výškami) do formátu DXF pro jejich další zpracování v programu 

AutoCAD.  

 Digitální modely terénu s postupně se zvedající hladinou vody jsou přiloženy 

v příloze č. 10.  

 14.2 Účelová mapa 

 K tvorbě účelové mapy byl použit program AutoCAD. Kostrou účelové mapy jsou 

vypočtené souřadnice podrobných bodů. Vzhledem k charakteru a velikosti mapovaného 

území bylo zvoleno měřítko mapy 1:1500. Během vyhotovení mapy byly dodrženy 

postupy dané normami ČSN 01 3410 [1] a ČSN 01 3411 [18]. 

 Nejprve proběhl import podrobných bodů terénu, na něhož navazuje tvorba 

polohopisu, ke které je nezbytný polní náčrt vedený měřičem při samotném měření 

v terénu. Polohopis je vyjádřen barevně od sebe odlišenými liniovými prvky tak, aby bylo 

možné od sebe jednotlivé prvky rozeznat. K vysvětlení jednotlivých barevných linií a 

ostatních značek použitých v mapě slouží legenda mapy. Polohopisné a výškopisné prvky, 

které mapa obsahuje, byly již popsány v kapitole 11.  
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Výškopisná složka (vrstevnice a výškové kóty) byla importována z programu Atlas 

do programu Auto CAD, kde byla doplněna o technické šrafy. Vrstevnice jsou v účelové 

mapě zobrazeny hnědou barvou, výškové kóty barvou modrou a technické šrafy jsou 

vykresleny zeleně. Z důvodů veliké hustoty měřených podrobných bodů byly výškové kóty 

v mapě uvedeny jenom u těch bodů, které nejsou v těsné blízkosti tak, aby se nepřekrývali 

a neznemožňovali čitelnost v mapě. Kóty bodu byly umístěny desetinou čárkou pod bod, 

přičemž desetinou čárku tvoří právě podrobný bod (viz obrázek č. 13). Dále byla zvolena 

srovnávací rovina o hodnotě 200 m. n. m., od které byly podrobné body kótovány.   

 

Obr. 13: Detail účelové mapy (výškové kóty) 

Polohopisná a výškopisná složka mapy byla doplněna maximální zátopovou čárou, 

která byla stanovena do výšky 259,30 m. n. m., dále pak mapovými značkami, popisem 

vodního toku výškou hladiny vodní nádrže, druhem povrchů komunikací, atd. Dále je 

obsahem mapy síť hektometrických křížků souřadnicového systému S-JTSK v rozestupu 

10 cm v měřítku mapy a severka. Pro zpřehlednění některých míst jsou v mapě vykresleny 

detaily. V pravém spodním rohu byla umístěna tabulka, která obsahuje údaje o lokalitě, 

souřadnicovém a výškovém systému, atd.   
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Celá mapovaná lokalita je zobrazena na jednom mapovém listě formátu A1, který 

tvoří přílohu č. 12. Dále byl vytvořen měřický náčrt, který je v příloze pod číslem 11. 

Měřický náčrt se liší od účelové mapy tím, že neobsahuje výšky bodů, ale čísla těchto bodů 

a dále pak obsahuje měřickou síť vyznačenou červenou barvou. 

Podle ČSN 01 3410 ověření přesnosti podrobných bodů proběhlo pomocí oměrných 

měr měřených přímo v terénu pomocí pásma, které byly porovnány s délkami vypočtenými 

ze souřadnic. K ověření délek přímých spojnic podrobných bodů jedné třídy přesnosti se 

určí rozdíly délek: [1]  

                                                           (14.1) 

Kde: dm je délka spojnice vypočtená z výsledných souřadnic 

        dk je délka spojnice, určená z přímého měření 

Jde-li o nezávislé kontrolní určení délky spojnice z přímého měření, musí být určena 

s přesností danou základní střední chybou md nepřesahující: 

                                                            (14.2) 

      
    

    
                                                (14.3) 

Kde: d je měřená délka  

Přesnost se pokládá za vyhovující tehdy, když absolutní hodnoty všech délek, vypočtených 

podle (14.1), vyhovují kritériu: 

|  |                                                    (14.4) 

Kde: k je koeficient a v tomto případě má hodnotu k=1 

 V tabulce č. VIII jsou uvedeny hodnoty spojnic podrobných bodů stejné třídy 

přesnosti použité pro ověření přesnosti. 
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Tab. VIII: Délky pro ověření přesnosti 

Vzdálenost 
mezi body 

Vzdálenost [m] 
Δd = dm - dk IΔdI < ud ud [m] 

Ze souřadnic dm Přímo měřené dk 

2-3 2,85 2,84 0,01 < 0,14 

44-45 2,85 2,85 0,00 < 0,14 

140-139 1,62 1,62 0,00 < 0,13 

144-146 2,95 2,97 -0,02 < 0,14 

151-146 9,75 9,77 -0,02 < 0,15 

152-150 1,68 1,68 0,00 < 0,13 

194-197 8,90 8,94 -0,04 < 0,15 

196-198 8,98 8,97 0,01 < 0,15 

221-222 2,27 2,27 0,00 < 0,13 

224-225 14,36 14,33 0,03 < 0,16 

377-376 4,22 4,22 0,00 < 0,14 

388-378 5,01 5,02 -0,01 < 0,14 

408-407 13,78 13,79 -0,01 < 0,16 

630-631 38,86 38,83 0,03 < 0,18 

4004-875 38,18 38,20 -0,02 < 0,18 

897-898 4,25 4,25 0,00 < 0,14 

902-904 4,26 4,25 0,01 < 0,14 

905-909 4,26 4,26 0,00 < 0,14 

1602-1601 9,02 9,03 -0,01 < 0,15 

1609-1610 6,65 6,67 -0,02 < 0,15 

1701-1700 5,36 5,38 -0,02 < 0,14 

1704-1702 1,56 1,56 0,00 < 0,13 

1713-1714 2,96 2,95 0,01 < 0,14 

1715-1816 9,59 9,57 0,02 < 0,15 

1716-1715 31,11 31,15 -0,04 < 0,18 

1736-1737 6,15 6,14 0,01 < 0,15 

1741-1738 1,59 1,59 0,00 < 0,13 

1813-1812 9,60 9,62 -0,02 < 0,15 

14.3 Určení akumulačních parametrů MVN Bartošovice II  

 Součástí zadání diplomové práce bylo stanovení maximálního množství vody, které 

je schopna v případě dešťových srážek vodní nádrž zadržet, přičemž jako nulová hladinová 

plocha, od které se bude kubatura počítat, byla zvolena vodní hladina stálého nadržení 

255,50 m. n. m. Požadováno bylo určení kapacity MVN, pro tuto činnost nebyly blíže 

specifikovány požadavky na metody určení této hodnoty.  
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Výpočet akumulačních prvků byl proveden třemi metodami: 

a) Výpočtem kubatury metodou vrstevnic 

b) Výpočtem z rozdílů kubatur digitálních modelů terénu určených programem Atlas 

c) Výpočtem z rozdílů kubatur digitálních modelů terénu určených programem Surfer 

Výpočtem kubatury metodou vrstevnic 

 Jde o jednoduchou metodu, pro kterou je podkladem vždy vrstevnicový plán 

zaměřený vhodnou metodou. Vrstevnicový plán se nakreslí ve vhodném měřítku a 

kubatura se zjišťuje nejlépe z vrstev vymezených jednotlivými vrstevnicemi. [19] 

 K výpočtu se použije buď vzorec pro válec, nebo je-li rozdíl mezi plochami značný, 

vzorec pro komolý kužel. Objem jedné vrstvy, známe-li plošné obsahy sousedních, 

vrstevnicemi omezených ploch pi a pi+1, je podle vzorce pro válec 

       
 

 
  (       )                                                      (14.1) 

a podle vzorce pro komolý kužel  

       
 

 
  (   √            )                                          (14.2) 

Kde: h je interval vrstevnic 

       pi je plocha vrstevnic 

 V této diplomové práci byly kubatury počítány pomocí vzorce pro výpočet objemu 

válce. Interval mezi jednotlivými plochami vrstevnic byl volen po jednom metru, přičemž 

plochy těchto vrstevnic byly určovány v programu AutoCAD. Určování kubatur 

takovýmto způsobem považuji za nejméně přesné řešení. Výsledné hodnoty jsou 

zaznamenány v tabulce č. IX. 

Výpočtem z rozdílů kubatur digitálních modelů terénu 

 Princip výpočtu objemu DMT je v obou programech prakticky totožný. Objem 

tělesa je vždy vymezen dvěma modely terénu, z nichž jeden je označen jako hlavní 

(DMT z kapitoly 14.1) a druhý jako srovnávací (vodorovná rovina). Objem tělesa se 

stanoví součtem objemů výpočtových trojbokých hranolů. Podstavy těchto hranolů 



Ondřej Kučírek: Zaměření MVN Bartošovice II a určení akumulačních parametrů nádrže 

 

 

 

2013  45 

  

zobrazené v půdorysu tvoří trojúhelníkovou síť, která vznikne položením trojúhelníkových 

sítí obou modelů přes sebe a zavedením vhodných pomocných spojnic. 

 Tam, kde hlavní terén leží výš než terén srovnávací, jsou vypočtené dílčí hodnoty 

zahrnuty do kladné části výsledného objemu a naopak v místech, kde srovnávací terén 

převyšuje terén hlavní, jsou zjištěné dílčí objemy připočteny k části záporné.    

 V diplomové práci je digitální model terénu mapovaného území MVN 

Bartošovice II vždy proložen vodorovnou rovinou. Bude nás tedy zajímat vždy objem mezi 

touto rovinou a modelem, což je objem záporný. 

 Nejprve byl určen objem mezi DMT a rovinou proloženou hladinou stálého 

nadržení rybníka (255,50 m. n. m.), od které měly být počítány akumulační parametry 

nádrže. Dále pak byly určovány objemy mezi DMT a dalšími rovinami, které postupně 

procházeli výškami (256.00, 256.50, až 259.30 m. n. m.). Takto byly kubatury vypočteny 

postupně v programu Atlas a následně pak, pro porovnání a kontrolu, pomocí programu 

Surfer. Výsledné akumulační parametry nádrže jsou uvedeny v tabulce č. IX, která je pro 

lepší představu znázorněna grafem na obrázku č. 14.  

Tab. IX: Akumulační parametry MVN Bartošovice II  

Nadmořská 
výška hladiny 

[m] 

Vypočtené kubatury [m3] Rozdíl kubatur [m3] 

Surfer  Atlas Vrstevnicemi Atlas - Surfer Atlas - vrstev. 

255,50 0 0 0 0 0 

256,00 18 095 17 737 16 132 -358 1 605 

256,50 45 706 44 584 
 

-1 122 
 257,00 79 577 79728 75 832 151 3 896 

257,50 121 478 122 773 
 

1 295 
 258,00 172 471 174 497 168 576 2 027 5 921 

258,50 233 060 235 810 
 

2 750 
 259,00 303 865 307 996 295 219 4 131 12 776 

259,30 351 047 356 112 342 410 5 065 13 702 
 

 Jak je vidět z tabulky hodnoty akumulačních parametrů nádrže určované z DMT 

pomocí programů Surfer a Atlas jsou téměř totožné. Hodnoty určené pomocí vrstevnic se 

už od hodnot určených pomocí DMT liší o trochu více, ale pořád je to v závislosti 

na množstvím akumulované vody řádově v jednotkách procent. Můžeme tedy prohlásit 
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tyto vypočtené akumulační prvky za správné. Jako hodnoty nejvíce se blížící skutečným 

parametrům bych zvolil kubatury vypočtené z DMT programem Atlas, protože digitální 

model vytvořený tímto programem se díky vkládáním povinných hran dokonaleji podobá 

terénnímu reliéfu. Díky generalizaci terénu při měření se tato hodnota od reálné může lišit. 

Vzhledem k hustotě měřených podrobných bodů se ale nepředpokládá odchylka od 

skutečnosti větší jak 5 %. Na tuto skutečnost poukazuje i následující graf na obrázku č. 13. 

  

Obr. 14: Graf znázorňující akumulační parametry MVN Bartošovice II určené různými metodami 
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15   ZÁVĚR  

 Cílem diplomové práce bylo zaměření malé vodní nádrže Bartošovice II a 

přilehlého okolí v katastrálním území Bartošovice a vyhotovení příslušných grafických a 

výpočetních dokumentací těchto geodetických prací dle požadavku objednatele. 

 Diplomová práce byla rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická 

část je zaměřena především na popis metod, pomocí kterých byla připojena zaměřovaná 

lokalita do závazných referenčních systémů a pomocí kterých bylo realizováno měření 

podrobných bodů terénu (měření GNSS, polygonový pořad, rajóny, tachymetrie). 

Praktická část se zabývá činnostmi spojenými s popisem lokality, přípravnými pracemi 

před měřením, vlastním zaměřením terénu, zpracováním naměřených dat, výpočetními 

pracemi, tvorbou dokumentace a výpočtem akumulačních parametrů nádrže. 

 Během přípravných prací byly shromážděny podklady potřebné k tvorbě lokálního 

transformačního klíče nezbytného pro GNSS měření. Dále proběhla před samotným 

měřením rekognoskace terénu spojena se stabilizací měřické sítě. Pro připojení měřické 

sítě do závazných referenčních systémů bylo použito GNSS měření (metoda RTK a rychlá 

statická metoda) a následně polygonového pořadu a rajónů. Podrobné mapovací práce byly 

provedeny metodou tachymetrie. Po měření byly všechny naměřené hodnoty zpracovány a 

použity pro výpočty souřadnic podrobných bodů terénu. 

 Hlavním výsledkem dokumentace je především účelová mapa se zakreslenou 

zátopovou čárou stanovenou ve výšce 259,30 m. n. m., dále pak digitální model terénu, 

který poslouží pro lepší získání představy o prostorovém uspořádání zaměřované lokality a 

údaje o akumulačních parametrech nádrže. Tato dokumentace může najít uplatnění třeba 

při protipovodňových opatřeních.  

 Diplomová práce byla řešena s ohledem na požadavky zadání a s přihlédnutím k 

příslušným normám. Praktickým řešením práce došlo k prohloubení dosavadních a získání 

nových teoretických znalostí v oblasti geodetických měření a mapování. Vzhledem 

k charakteru zaměřované lokality byly získány zkušenosti s měřením v těsné blízkosti 

vodních ploch a měřením v náročných terénech (hustá vegetace, lesy, těžce přístupná 

místa, atd.), nicméně považuju mapování v takto složitých terénech za velice dobrou 

zkušenost 
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