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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením mezideponie ve dvou etapách, následným 

výpočtem kubatur a jejich porovnáním pro potřeby evidence vytěžené suroviny. První část 

obsahuje popis lokality, rekognoskaci, použité geodetické postupy, vybavení a samotné 

zaměření mezideponie. Ve druhé části je popsáno vytvoření digitálního modelu terénu, 

výpočet a porovnání kubatur v programu Atlas DMT. V závěru práce jsou zhrnuty další 

způsoby výpočtu kubatur a celkové zhodnocení výsledků této bakalářské práce. 

 

Klíčová slova: výpočet kubatur, mezideponie, digitální model terénu, GNSS, program 

Atlas DMT 

 

Summary 

The presented bachelor thesis deals with the measurement of a dumping site in two stages, 

followed by volume calculations and their comparison for the needs of evidence of 

excavated material. The first part of the thesis contains location description, terrain 

reconnaissance, applied survey methods, used equipment and the measurement of the 

dumping site itself. The second part describes how to create a digital terrain model, with 

cubature calculation and comparison using the Atlas DMT software. The conclusion 

chapter summarizes other ways of cubature calculations and the overall evaluation of the 

results of this thesis. 

 

Key words: volume calculations, dumping site, digital terrain model, GNSS, Atlas DMT 

software 
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Seznam použitých skratek 

Bpv   Výškový systém Balt po vyrovnání 

DMT   Digitální model terénu  

DP   Dobývací prostor 

ETRS89  Evropský terestrický referenční systém 1989 

GNSS Globální navigační družicový systém (Global Navigation Satellite 

Systém) 

GPS Globální polohový systém (Global Positioning Systém) 

k. ú.   Katastrální území 

RTK   Kinematická měření v reálném čase (Real Time Kinematic) 

S-JTSK  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SKPOS  Slovenská prostorová a observační služba 
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1 Úvod 

Obsahem této bakalářské práce je popis jedné z klasických prací v oblasti geodezie 

a důlního měřictví. Jedná se o zaměření, zpracování a výpočet kubatur zemních těles. Práce 

pojednává také o jiných metodách, které mohou být použity při výpočtu kubatur. 

Samotním předmětem bakalářské práce je výpočet kubatur mezideponie suroviny 

v cihelně ve Zlatých Moravcích zaměřené ve dvou etapách, jejich porovnání a vytvoření 

příslušné vizualizace. První zaměření se provedlo pomocí přístroje využívajícího 

technologii GNSS, druhé zaměření se provedlo o půl roku později metodou tachymetrie 

s totální stanicí. Z takto získaných dat byly vytvořeny digitální modely terénu, na základě 

kterých se provedl výpočet kubatur a jejich vzájemné porovnání. 

První část mé bakalářské práce obsahuje stručný popis lokality, způsob dobývání a 

rekognoskace terénu. 

Druhá část pojednává o použitých geodetických pracích a popisuje také použité 

měřické přístroje. 

V další části se věnuji samotnému zaměření lokality, následnému zpracování 

naměřených dat a vytvoření modelu terénu v programu Atlas DMT. 

Poslední část obsahuje samotný výpočet kubatur pomocí DMT, popis jiných metod 

výpočtu kubatur zemních těles a porovnání a zhodnocení výsledků měření. 
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2 Popis lokality 

Měřená mezideponie se nachází v Nitranském kraji, v obci Zlaté Moravce, 

v katastrálním území Zlaté Moravce a je součástí areálu cihelny. Prostor, ve kterém je 

mezideponie situována, se nachází na jihozápadním okraji města Zlaté Moravce na místě, 

které je označeno na obrázku č. 1. Je vzdálená asi 300 m od cesty Zlaté Moravce – 

Hosťovice a slouží jako zásobárna výrobního materiálu pro blízkou násypku. 

 

Obr. č. 1 Lokalita měření [5] 

Jelikož je tato mezideponie situována v dobývacím prostoru, musí být všechny 

práce prováděny v souladu se zákonem [12] č. 44/1988 Zb. ve znění pozdějších předpisů. 

Dobývací prostor Zlaté Moravce II. (obr. č. 2) byl určený Ministerstvem výstavby ČSSR 

Ústředním bánským úřadem v Praze dne 18. 2. 1960 pod č. 0467-DP/1960 jako dobývací 

prostor pro dobývání cihlářské suroviny s rozsahem 50,0799 ha. 
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Obr. č. 2 Dobývací prostor [5] 

2.1 Stručná geologická charakteristika 

V tomto dobývacím prostoru tvoří hlavní užitkovou složku jíly. Jsou to jíly skvrnité, 

světlošedé, žlutošedé a rezavohnědé. Ložisková vrstva je tvořena střídáním písků, 

štěrkopísků, pestrých jílů, prachových písků a slojí lignitu. Písky se vyskytují jako 

jemnozrnné, středně zrnné až hrubozrnné, někdy i zajílované. Úlomkové materiály jsou 

nedokonale tříděné, ale dobře opracované. Většina materiálu pochází z jaderného pohoří 

Tríbeč, mají tedy původ v sedimentačním prostoru. [13] 

2.2 Těžební práce v DP 

DP Zlaté Moravce II. je určen již od roku 1960, tudíž všechny přípravné a otvírkové 

práce, mezi které patří převážně skrývka ornice a podorničních vrstev, již byly vykonány. 

Tyto nepoužitelné suroviny jsou naváženy na deponii, která je umístěna podél západní a 

severní hranice DP. Toto umístění bylo vybráno i z důvodu blízkosti obydlí při DP. Tato 

deponie v tomto případě slouží i jako protihlukový val. Tloušťka vrstvy ornice je průměrně 

0,6 m a podorničí 1,2 m. V případě, kdy je podorničí možné zpracovat, je ukládáno na 

samostatnou haldu. Nepoužitelné suroviny budou po ukončení těžby použity na rekultivaci 

DP jako podložná vrstva humusového horizontu. 

Těžba užitkových surovin navazuje na již existující těžební řezy a pokračuje 

západním směrem. Surovina je buldozérem přesouvána dolů z těžebního svahu, kde tvoří 

mezideponii. Tímto přesunem se současně promíchají všechny vrstvy. Z této mezideponie 
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je surovina odvážena pomocí nákladních aut na hlavní deponii, kde je rozvrstvována, 

zhutňována a nechává se odležet přibližně půl roku. Po této době je dopravována do 

nedaleké výsypky a použita při výrobě. 

3 Rekognoskace lokality a příprava podkladů 

Rekognoskace by měla být prováděna před každým měřením a být jeho nedílnou 

součástí. Důkladná prohlídka zaměřované lokality a vhodná volba výchozích bodů měřické 

sítě zkracuje a zkvalitňuje veškeré měřické práce.  

3.1 Příprava podkladů 

Podle §39 zákona [12] č. 44/1988 Zb. o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon) je organizace povinná vést, včas doplňovat a uchovávat důlně měřickou a 

geologickou dokumentaci. Tyto podklady jsme využili při vybírání vhodných bodů pro 

zaměření lokality. Veškeré měřické v DP se musí provádět v souladu se zákonem [12] č. 

44/1988 Zb., předpisem [3] č. 51/1988 Zb. a vyhláškou [10] MH SR č. 1/1993 ve znění 

pozdějších předpisů.  

3.2 Závazní geodetické referenční systémy 

Závazní geodetické referenční systémy na území Slovenské republiky stanovuje [4] 

předpis č. 300/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

kterou se vykonává zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézií 

a kartografií v znění pozdějších předpisů. 

3.2.1 ETRS 89 

Evropský terestrický referenční systém je definován jako systém, který je ztotožněn 

s Mezinárodním terestrickým referenčním systémem (ITRS) v epoše 1989. Tento systém je 

fixován na stabilní část Euroasijské tektonické desky.   

Počátek systému se nachází v těžišti hmot celé Země včetně oceánů a atmosféry. 

Jednotkou délky je metr a měřítko je konzistentní s geocentrickým koordinovaným časem 

v souladu s rezolucemi Mezinárodní astronomické unie a Mezinárodní unie geodézie a 

geofyziky, co je zabezpečeno vhodným relativistickým modelováním. 
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Orientace systému je definována orientací BIH v epoše 1984. Vývoj orientace 

v čase je zabezpečen použitím podmínky „síť bez rotace“ s ohledem na horizontální 

pohyby tektonických desek celé Země. 

Souřadnice systému ETRS 89 se vyjadřují v pravoúhlých kartézských souřadnicích 

XYZ nebo v elipsoidických souřadnicích φλh, kde „φ“ je elipsoidická šířka, „λ“ 

elipsoidická délka a „h“ elipsoidická výška. Elipsoidické souřadnice jsou vztaženy na 

elipsoid Geodetického referenčního systému 1980 se základním poledníkem Greenwich a 

s konstantami a=6 378 137 m a f=298,257222101, kde „a“ je délka hlavní poloosy a „f“ je 

zploštění, které je vypočteno z konstant GM = 3 986 005 × 108 m3.s-2, J2 = 108 263 × 10-

8 a ů = 7 292 115 × 10-11 rad.s-1, kde „GM“ je geocentrická gravitační konstanta, „J2“ je 

zonální geopotencionální koeficient druhého stupně a „ω“ je úhlová rychlost rotace Země. 

[4] 

3.2.2 S-JTSK 

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální je definován 

Besselovým elipsoidem 1841 se základním poledníkem Ferro nacházejícím se na 17°40` 

západně od poledníku Greenwich a s parametry a = 6 377 397,155m a f = 1: 299,152 8128, 

kde „a“ je délka hlavní poloosi a „f“ je zploštění.  

Křovákovým zobrazením popisujícím výpočet pravoúhlých rovinných souřadnic 

konformního kuželového zobrazení v obecné poloze z daných zeměpisných souřadnic na 

Besselově elipsoidu 1841. Křovákovo zobrazení sestává ze čtyř na sobě navazujících 

kroků: ze zobrazení Besselovho elipsoidu na kulovou plochu, z transformace zeměpisných 

sférických souřadnic na sférické kartografické souřadnice na kulové ploše, ze smíšení 

kulové plochy a její konformního zobrazení na dotykový kužel ve všeobecné poloze a 

z rozvinutí plochy dotykového kužele do roviny, přičemž os x pravoúhlého rovinného 

souřadnicového systému směruje  na jih a os y na západ. Konstanty vystupující 

v zobrazovacích rovnicích Křovákovho zobrazení jsou φ0 = 49o30`, λ = 42o30`, α = 1,000 

597 498 372, k = 1,003 419 164, a = 30o17`17,30311``, k1 = 0,9999 a Š0=78o30`, kde „φ0“ 

je hodnota zeměpisné šířky základní nezkreslené rovnoběžky na Besselově elipsoidu, „λ“ 

je zeměpisná délka kartografického pólu na Besselově elipsoidu definována od základního 

poledníku Ferro, „α“ a „k“ představují parametry charakterizující konformní zobrazení 

kulové plochy a „Š0“ je základní kartografická šířka na kulové ploše. [4] 
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3.2.3 Bpv 

Baltský výškový systém po vyrovnání je kinematický výškový referenční systém, 

který je vztažen na střednou hladinu Baltského moře prostřednictvím referenčního bodu, 

kterým je nula mořského vodočtu v Kronštadtu. Baltský výškový systém po vyrovnání 

používá normální výšky, tj. při výpočtu výšek bodů vyrovnáním se uplatňují normální 

korekce v smyslu Molodenského teorie na naměřené převýšení získané měřením 

v nivelačních sítích. [4]  

3.3 Rekognoskace terénu 

Před samotnou rekognoskací jsme se obeznámili s důlně měřičskou dokumentací 

těžební organizace a důkladně jsme zvážili které body důlního polohového a výškového 

pole by byly vhodné pro zaměření předmětné mezideponie. Na základě zjištěných 

skutečností jsme vybrali body 5002, 5003 a 5004, ze kterých byl nejlepší výhled na 

mezideponii. Tyto body také nejvíce vyhovovaly našim záměrům. Zmíněné body, 

ze kterých mělo měření vycházet, byly překontrolovány přeměřením jejich vzájemných 

vzdáleností. Výsledky měření potvrdily původní souřadnice kontrolovaných bodů. 

Odchylky v kontrole bodů základního důlního bodového pole nepřesáhly povolené 

odchylky podle [10]. 

Základní důlní bodové pole tvoří body rozmístěné v okolí těžebního prostoru tak, 

aby byl z každého co nejlepší rozhled na příslušnou část dobývacího prostoru.  

Následně jsme provedli samotnou rekognoskaci v terénu. Body 5002, 5003 a 5004 

jsou stabilizovány zabetonovanou železnou trubkou. Bod 304 jsme určili jako volné 

stanoviště a sloužil pro zaměření jihovýchodní části.  

4 Geodetické práce 

4.1 Polární metoda 

Měření polohopisu polární metodou je založeno na měření úhlů a vzdáleností mezi 

zaměřovaným bodem a záměrou. Měření zpravidla probíhá na již předem určených bodech 

podrobného polohového bodového pole, na kterých se vybuduje polární soustava. 

Pro kontrolu polohy určených bodů můžeme mezi dvěma polárně odměřenými 

charakteristickými body změřit kontrolní oměrné míry. 
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4.2 Tachymetrie 

Tachymetrie je převzatý název a v překladu znamená rychlé měření. Používá se pro 

současné polohové i výškové určování bodů metodou polárních souřadnic. Pro 

tachymetrické měření můžeme použít každý univerzální teodolit tj. teodolit, který je 

vybaven záměrným křížem s dálkoměrnými ryskami.  Existují i jiné přístroje, optické a 

elektronické dálkoměry, které se mohou použít pro tachymetrické měření. Pojmenování 

typu tachymetrie závisí na typu použitého přístroje 

 nitková nebo inženýrská tachymetrie při použití univerzálního teodolitu 

 diagramová tachymetrie při použití diagramového dálkoměru 

 přesná tachymetrie při použití dvojobrazových autoredukčních dálkoměrů 

4.2.1 Terénní práce při tachymetrii 

Měření určitého území vyžaduje, aby bylo v tomto území vybudováno bodové pole 

tachymetrických stanovisek, ze kterých se provede vlastní zaměření terénu. Rozložení a 

hustota těchto bodů se řídí rozměrem a tvarem území a také dosahem tachymetru. Jako 

stanoviska pro tachymetrické měření volíme obyčejně body podrobného polohového 

bodového pole. Přístroj nad bodem zcentrujeme, zhorizontujeme a odměříme výšku 

přístroje nad bodem. Podle druhu použitého přístroje se pro každý tachymetricky určený 

bod měří: 

 vodorovný úhel „ω“ 

 šikmá vzdálenost po měřený bod „d“ 

 výškový úhel β (zenitový úhel z) nebo převýšení „h“ 

 výšku terče nad zaměřovaným bodem „  “ 

4.2.2 Volba podrobných bodů 

Body v terénu se volí na charakteristických místech terénního reliéfu. Většinou se 

jedná o objekty, které jsou zahrnuty do polohopisu a volí je vedoucí měřické skupiny. Na 

plošné objekty se body rozmísťují tak, abychom co nejlépe mohli rekonstruovat 

geometrický tvar objektu.  

Například budovy se zaměřují minimálně pomocí třech bodů, naopak na liniových 

stavbách se body volí podobně jako při profilech. Objekty, které jsou svou velikostí 

nezobrazitelné v měřítku mapy, se vyznačí konvenční značkou a zaměří se jedním bodem.  
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Hustota odměřených podrobných bodů závisí na tvaru terénu, měřítku mapy a 

potřebné přesnosti zobrazení terénu. Větší hustota bodů je vyžadována při vyvýšených a 

vhloubených terénních útvarech, jestliže jsou při následném zpracování použity počítačové 

programy. Odstupy mezi body volíme tak, aby byly v měřítku mapy od sebe přibližně ve 

vzdálenosti 20 až 40 mm. Odměřené body se ručně zakreslují do měřického náčrtu a 

postupně se zavádějí do situační kresby. Polní náčrt se zápisníky tvoří podklad pro 

vyhotovení tachymetrického plánu. [10]  

Pro výškopisné znázornění terénu vytváříme kostru terénu tvořenou hřbetnicemi, 

spádnicemi, údolnicemi a hranami charakterizujícími jednotlivé terénní útvary. Na této 

kostře následně volíme podrobné body a další vhodné body. Na správné volbě výškopisu 

závisí hospodárnost tachymetrického měření a kvalita plánu. 

4.3 GNSS 

Globální polohový družicový systém (Global Navigation Satellite Systém) je 

systém vybudovaný na určování polohy a času kdykoliv a kdekoliv na Zemi. Pod pojmem 

GNSS myslíme využívání dvou dostupných satelitních systému a to amerického 

NAVSTAR GPS a ruského GLONASS.  

Oba tyto družicové systémy jsou založeny na třech základních segmentech. 

Kosmický segment tvoří družice, které obíhají Zemi po přesně určených oběžných 

drahách, které jsou voleny tak, aby bylo možné v jakémkoliv čase a na kterémkoliv místě 

na Zemi zaručit příjem ze čtyř družic.  

Řídící segment tvoří síť pozemních stanic, které provádějí řízení, zprávu a údržbu 

celého systému. Stanice jsou rozmístěny po celém obvodu Země a při každém přeletu 

družice ji posílají potřebné korekce v dráze letu, vysílaných signálů a synchronizace 

atomových hodin.  

Uživatelský segment tvoří samotné přijímače GNSS signálů. Na základě 

přijímaných signálů z družic přijímače provedou výpočty polohy, rychlosti a času. Pro 

určení správných hodnot je zapotřebí signál minimálně ze čtyř družic. Více družic zvyšuje 

přesnost výpočtů. 

4.3.1 Metody měření pomocí GNSS 

Při využívání technologie GNSS při geodetických pracích využíváme několik 

základních metod měření. 
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Statická metoda spočívá v kontinuální observaci několika aparatur po dobu několika 

hodin až dnů. Jde o metodu časově nejnáročnější, která ovšem poskytuje nejpřesnější 

výsledky. Používá se pro speciální práce s maximální požadovanou přesností (budování 

polohových základů, regionální geodynamika, sledování posunů a přetvoření). Při 

opakovaných měřeních v dostatečně vzdálených časových intervalech je možné sledovat 

tektonické pohyby bodů. Při delších základnách vykazuje statická metoda mnohem vyšší 

přesnost než metody klasické geodézie. V případě proměřování velmi dlouhých základen 

(kontinentální měření) je nutné modelovat při výpočtu celou řadu faktorů, které se na 

krátkých základnách neprojevují. Metoda se řadí mezi postprocesní – výsledky nelze získat 

online při měření, ale až následně po zpracování výsledků. [2] 

Při rychlé statické metodě (pseudostatická metoda) doba observace dosahuje 

několika minut, což je umožněno technologií rychlého určování ambiguit. Metoda 

vyžaduje dvoufrekvenční přijímač s P kódem a výhodnou konfiguraci družic (5–6 družic s 

elevací vyšší než 15 stupňů). Velké omezení pro tuto metodu představuje nahrazení P kódu 

jeho šifrovanou verzí Y kódem. Metoda se realizuje dvojicí přijímačů a měření lze 

uskutečnit v okruhu 15 kilometrů od zvoleného referenčního bodu. Použití je pro 

zhušťování základních i podrobných bodových polí a budování prostorových sítí nižší 

přesnosti. Opět jde o metodu postprocesní. [2] 

Metoda stop and go je obdobná rychlé statické metodě, přijímač však nepřestává 

měřit ani při přesunu mezi jednotlivými podrobnými body. Pouze na prvním bodě je nutné 

setrvat tak dlouho, dokud není možné spolehlivě vyřešit ambiguity. Pro určení ambiguit se 

využívá měření v kinematickém režimu na koncových bodech známé výchozí základny, na 

které jsou známé souřadnicové rozdíly s přesností 5 cm. Využívá se výměny antén mezi 

dvěma blízkými přijímači (5–10 metrů). Přijímač, který se pohybuje, musí být nastaven v 

kinematickém režimu. Přijímač na referenční stanici může pracovat jak v kinematickém 

tak ve statickém režimu. Na měřených bodech je možno měření zkrátit na několik sekund 

za předpokladu, že během přesunu nedojde ke ztrátě signálu (pak metoda přechází v 

rychlou statickou metodu). Metoda stop and go se využívá hlavně pro určování souřadnic 

podrobných bodů. [2] 

Při použití kinematická metoda se ambiguity vyřeší již na začátku a měření 

pokračuje následnými krátkými zastaveními s přijímačem na určovaných bodech. 

Zpracování využívá určené ambiguity, přičemž signál z družic nesmí být přerušen. Na 

bodě o známých souřadnicích umístíme tzv. referenční přijímač, který se během měření 

nepohybuje. Kinematické fázové měření musí začít vyřešením ambiguit na referenčním 

bodě, tzv. inicializace. Je několik možností jak určit počáteční ambiguity. Jednou z nich je 

měření na krátké základnici se známými parametry a určení ambiguit během několika 
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epoch měření. Další možností je rychlou statickou metodou určit na krátké základnici její 

parametry a současně i ambiguity. Třetí možnost využívá výměnu antén. Přijímač A se 

umístí na referenčním bodě a přijímač B na zvoleném bodě. Po provedení několika měření 

se tyto antény vymění, přičemž nesmí dojít k přerušení signálů z družic. [2] 

Kinematická metoda v reálném čase (RTK) využívá jednoho referenčního, 

nepohybujícího se přijímače a druhého, který se pohybuje po určovaných bodech. Oba 

přijímače uskutečňují simultánní fázové měření a je mezi nimi udržováno nepřetržité 

rádiové spojení. Princip RTK tkví v okamžitém přenosu odměřených údajů z referenčního 

přijímače do přijímače, který je v pohybu. Tento přijímač zpracovává fázové měření a na 

základě porovnání vlastního měření a měření z referenčního přijímače ihned tvoří 

diference a uskutečňuje celkové zpracování relativního určování polohy s využitím 

vysílaných efemerid. [2] 

Metoda diferenciálního určování polohy (DGPS) využívá stacionární referenční 

přijímač umístěný na bodě, jehož poloha je určena s dostatečnou přesností. Zdroje chyb 

jsou pro oba přijímače podobné, a tudíž se eliminují až do vzdálenosti 50 km. Metoda je 

vhodná pro rychlé určování polohy s přesností 1 až 5 m. [2]  

4.3.2 SKPOS 

Vybudování a činnost systémů referenčních stanic a poskytování jejich služeb 

umožňuje přesné určování polohy v reálném čase pomocí využívání globálních 

navigačních systémů.   

SKPOS (Slovenská priestorová a observačná služba) je síť 30 národních 

referenčních stanic a vhodných stanic ze zahraničí, na příjem signálů GNSS umístěných na 

geodetických bodech (obr. č. 3). Služba řeší poskytování korekcí k fázovým měřením. Je 

poskytována v síťovém řešení virtuální referenční stanice. Pro postprocessingové 

(dodatečné) zpracování služba poskytuje údaje z vybrané referenční stanice pomocí 

formátu RINEX. [5] 
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Obr. č. 3 Stanice SKPOS [6] 

V geodetické praxi je možné využít údaje SKPOS na zpřesnění měření GNSS 

dvěma základními metodami. Metodou měření RTK a metodou ukládání údajů pro 

postprocessing jedním přijímačem.  

Při metodě RTK komunikuje přijímač s SKPOS pomocí GPRS modemu nebo 

mobilního telefonu. Rover zašle svoji aktuální polohu řídícímu serveru SKPOS, který 

vypočítá polohu virtuální stanice, ke které se budou vztahovat korekce. Výhodou RTK 

metody je, že přijímač okamžitě vyhodnocuje kvalitu přijímaných signálů i konfiguraci 

družic a okamžitě zobrazuje odhad aktuální přesnosti. Při měření se zaznamenávají přímo 

souřadnice bodů, které není potřeba následně upravovat, jen přetransformovat do 

požadovaného souřadnicového systému. Přesnost určení horizontální polohy RTK 

metodou s využitím SKPOS je do 0,02 m a výšková přesnost se stanovuje jako 

dvojnásobek polohové přesnosti, čili 0,04 m. [5] 

Při měření s ukládáním údajů pro postprocessing přijímač nekomunikuje s SKPOS 

v reálném čase, tj. nepoužívá se GPRS spojení. Přijímač ukládá do své paměti údaje 

v určitém intervalu. Vyhodnocení se provádí po ukončení měření pomocí údajů z příslušné 

stanice SKPOS nebo údajů z virtuální referenční stanice [5] 
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5 Použité vybavení 

Při první etapě bylo zaměření provedeno pomocí metody GNSS přístrojem Topcon 

GRS – 1. Při druhé etapě jsme zvolili metodu tachymetrie totální stanicí Topcon           

GPT – 3005N. Použité programové vybavení bylo vybráno na základě vhodnosti pro 

zpracování a výpočty. 

5.1 Přístrojové vybavení 

5.1.1 Topcon GRS – 1 

Zaměření první etapy mezideponie proběhlo pomocí přístroje využívajícího 

technologii GNSS. 

 

Obr. č. 4 Topcon GRS – 1 [7] 

Topcon GRS – 1 (obr. č. 4) je integrovaný dvoufrekvenční duální GNSS přijímač a 

polní kontrolér v jednom. Přijímač GRS – 1 může přijímat a zpracovávat signály L1 i L2, 

což zlepšuje přesnost zaměřených bodů a poloh. Složka GPS+ zajišťuje přístup k družicím 

systému GPS i k družicím systému GLONASS, tudíž je zvýšen počet detekovaných družic, 

což zlepšuje výslednou přesnost. 
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Využití dvou frekvencí a GPS+ se vzájemně kombinuje a vytváří jediný systém pro 

kinematické zaměřování v reálném čase (RTK), dostatečně přesný pro krátké i dlouhé 

základny. Některé další vlastnosti, včetně zmírnění vlivu vícecestného šíření a technologie 

„co-op tracking“, zajišťují silný příjem i pod porostní clonu a při slabém signálu. 

 Díky operačnímu systému Windows® Mobile 6.0 a bezdrátovým technologiím 

WiFi a Bluetooth® je možné jednoduché připojení k jiným snímačům Topcon nebo 

k bezdrátovým sítím. Programové vybavení obsahuje programy, kterými lze pomocí    

GRS – 1 ovládat různé aplikace pro různé použití, například: 

 TopSURV(geodézie) 

 Pocket 3D (stavebnictví) 

 Topcon/ESRI (GIS)  

Tabulka č. 1 uvádí podrobnější údaje přístroje [7]. 

Tabulka č. 1 Technické parametry Topcon  GRS – 1 [7] 

GNSS přijímač GPS + GLONASS 

Počet přijímaných kanálů 72 GPS + GLONASS L1/L2 

RTK přesnost H: 10 mm + 1.0 ppm / V: 15 mm + 1.0 ppm 

DGPS přesnost 30 cm 

L1 statická metoda H: 3 mm + 0.8 ppm / V: 4 mm + 1.0 ppm 

L1 kinematická metoda H: 10 mm +1.0 ppm / V: 15 mm + 1.0 ppm 

Interní program TopSURV / Pocket 3D 

Operační systém Windows
®
 Mobile 6.0 

Displej 3.7“ VGA LCD 

Rozměry 197 x 90 x 46 mm 
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5.1.2 Topcon GPT 3005N 

Pro zaměření polohopisu a výškopisu druhé etapy byla zvolena metoda tachymetrie 

s totální stanicí. 

 

Obr. č. 5 Topcon GPT - 3005N [6] 

Topcon GPT – 3005N (obr. č. 5) je pulzní totální stanice s bezhranolovou 

technologií. Tato totální stanice používá duální laserový optický systém. První úzký 

paprsek, který vytváří stabilní měřický bod pro bezhranolové měření, umožňuje přesné 

měření delších vzdáleností, ale stejně tak zlepšuje schopnost měření na složité povrchy a 

měření na krátké vzdálenosti.  Pro měření rohů nebo jiných bodů, kde je měřický paprsek 

odrážen od různých povrchů, má Topcon technologie Pulsního Laseru schopnost 

identifikovat odraz od požadovaného bodu odfiltrováním nadbytečných signálů. Pro 

měření dlouhých vzdáleností na hranol, je použit širší ale velmi stabilní paprsek 

umožňující měření až 3000m s velmi dobrými výsledky, který je vhodný i k měření za 

nepříznivých atmosférických podmínek. Podrobnější parametry jsou uvedeny v tabulce č. 2 

[6]. 
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Tabulka č. 2 Technické parametry  Topcon GPT – 3005N [6] 

PARAMETR HODNOTA 

Dalekohled 

Zvětšení 30x 

Zorné pole 1° 30‘ 

Rozlišovací schopnost 2,8‘‘ 

Minimální délka zaostření 1,3 m 

Délková měření 

Dosah bezhranolového měření 1,5 – 250 m 

Dosah měření na hranol 3000 m 

Přesnost učení délky ± 2 mm + 2ppm 

Úhlová měření 

Minimální čtení 1‘‘/5‘‘ 

Přesnost 5‘‘ 

5.2 Programové vybavení 

5.2.1 Groma  

Groma je program pracující v prostředí MS Windows, který je určen ke 

komplexnímu zpracování geodetických dat od surových údajů přenesených z totální 

stanice až po výsledné seznamy souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu. 

Obsahuje možnost digitalizace rastrových dat a zpracování všech běžných 

záznamníků, dávkově i jednotlivými výpočty. Podporuje práci s více soubory, lze mít 

otevřených několik seznamů a libovolně mezi nimi přepínat (obr. č. 6) a myší přetahovat 

body. Seznamy souřadnic mohou obsahovat stovky tisíc bodů, v závislosti na kapacitě 

operační paměti.  

Veškeré výpočetní úlohy probíhají v dialogových oknech, v nichž jsou přehledně 

uspořádány všechny vstupní i výstupní údaje. Měření lze opravit o vliv refrakce a 

zakřivení, o vliv indexové chyby a lze dávkově spočítat převýšení ze zenitových úhlů. Při 

všech výpočtech vznikají automaticky textové protokoly o výpočtu. Tyto protokoly lze 

přímo v programu Groma editovat, tisknout, či dále zpracovávat libovolným textovým 

editorem. [9] 
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Obr. č. 6 Ukázka programu Groma [9] 

K seznamu souřadnic si lze otevřít i okno s grafikou, v němž jsou zobrazeny 

všechny body nebo pouze body označené. Lze zvolit typ značky na bodech, font čísel, 

kterým jsou body popsány a body  můžeme libovolně spojovat čarami. Grafické elementy 

mohou být uloženy do 64 různých vrstev, které lze libovolně vypínat a zapínat. Souřadnice 

bodů jsou přebrány ze seznamu souřadnic, při jejich změně je bod okamžitě posunut i v 

grafice, včetně všech čar z něj vycházejících. Grafiku lze uložit ve standardním formátu 

DXF (i s nastavením vrstev). Tento formát umí načíst většina grafických systémů, včetně 

systému MicroStation a AutoCAD. 

Systém lze doplňovat samostatnými programovými moduly pro řešení specifických 

úloh, které jsou po instalaci zcela integrovány do prostředí programu Groma [9]. 

5.2.2 Atlas DMT  

Atlas DMT je software, který na základě výškopisných dat tj. dat, která obsahují 

údaje o poloze a třetí rozměr, vytvoří digitální model terénu. Zpracováním výsledků 

měření vzniká 3D model, jehož věrnost je závislá na přesnosti vstupních dat. 

Prostorové zobrazení dat skýtá bohaté grafické možnosti prezentace – možnost 

doplnit stěnové objekty, bodové objekty, ortofotomapy nebo textury.  
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Pomocí tohoto programu je možné řešit širokou škálu úloh od vizualizace terénu 

(vrstevnice, rezy, pohledy), výpočtu kubatur, profilů a projektování až po specializované 

analýzy ploch   (obr. č. 7). 

 

Obr. č. 7 Ukázka programu Atlas DMT [8] 

Silnou stránkou systému Atlas DMT je možnost zpracování rozsáhlých datových 

souborů v krátkém čase a přátelské uživatelské prostředí i pro uživatele, kteří neznají 

matematické pozadí tvorby DMT [8]. 

6 Zaměření stávajícího stavu 

Polohopisné a výškové zaměření mezideponie proběhlo dne 29. 10. 2012, body byly 

měřeny v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému Bpv a s třídou přesnosti 3. 

Pro zaměření druhé etapy mezideponie byla zvolena metoda tachymetrie s totální stanicí 

Topcon GPT – 3005N, která je popsána výše.  

Před samotným zaměřením lokality, jsme na základě banskoměřické dokumentace a 

rekognoskace terénu vybrali vyhovující body důlního bodového pole, ze kterých bylo 

nejvhodnejší zaměřit polohopis a výškopis mezideponie. Body 5002, 5003 a 5004 důlního 

bodového pole jsou stabilizovány zabetonovanou kovovou trubkou a bod 304, který byl 

učen jako volné stanovisko, byl stabilizovaný dřevěným kolíkem. Za stanoviště přístroje 

byly zvoleny body 5002 a 304, orientovali jsme na body 5002,5003 a 5004.  
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Práce při měření dat v terénu prováděli tři pracovníci: pracovník obsluhující totální 

stanici, pracovník, který zaznamenával podrobné body do měřického náčrtu a pracovník, 

který přenášel odrazný hranol.  

 

Obr. č. 8 Jihozápadní část deponie  

Jako první se zaměřovala jižní část mezideponie (obr. č. 8). Nad bodem jsme 

provedli centraci a horizontaci totální stanice na stativu, provedla se kontrola nastavení 

totální stanice a odměřila se výška stroje nad bodem, která se měří od bodu po klopnou osu 

dalekohledu totální stanice.  

Zaměřila se orientace na bod 5003 a 5004 a kontrolně se zaměřil také bod 304 a 

výška signálu nad ním. 

Po zaměření orientací následovalo samotné měření podrobných bodů. Body byly 

voleny tak, aby co nejlépe vystihovaly samotný terén. Zaměřovali jsme hlavně hrany, paty 

a kliny. Body byly zaznamenávané do měřického náčrtu i s poznámkou, zda se jedná o 

hranu, patu, klin nebo plošinu. Vzdálenosti mezi body jsme volili na základě terénních 

hran, na rovnoměrných hranách a rovinách s odstupem přibližně 15 m.  
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Obr. č. 9 Severovýchodní část lokality 

Po zaměření jižní části jsme totální stanici přesunuli na bod 304. Znovu jsme 

provedli centraci, horizontaci a odměřili jsme výšku stroje nad bodem. Orientace se 

prováděla na body 5002 a 5003. Zaměření severní části mezideponie (obr. č. 9) proběhlo 

obdobně jako u prvního stanoviska.   

7 Zpracování naměřených dat 

Po zaměření polohopisu a výškopisu na lokalitě se vykonal přenos dat do počítače 

pomocí přenosového kabelu a programu GEOMANW. V programu GEOMANW se po 

přenose zobrazil požadavek na zavedení korekcí, který můžeme potvrdit nebo odmítnout. 

Následně vznikl soubor s koncovkou SDT a po zadání konverze se vytvořil program 

s příponou ZAP. Zápisník bylo potřebné upravit a očistit od duplicitních údajů a údajů, 

které nejsou potřebné pro výpočet souřadnic. Na konec jsme doplnili popisy označující 

terénní hrany. 

7.1 Výpočet souřadnic v programu Groma 

Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů byl proveden v programu Groma 8.0. 

Před samotným výpočtem bylo nutností si program patřičně nastavit. Byly zadány úhlové a 

délkové jednotky, počet desetinných míst, se kterými se bude počítat a nastavil se vstupní a 
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výstupní formát souřadnic. Po otevření programu jsme vybrali možnost na otevření nového 

souboru. Po správném předchozím nastavení by se měly v okně zobrazit i soubory 

s příponou ZAP. Pomocí funkce Dávkový výpočet MAPA2, který se nachází v menu 

výpočtů, program provedl výpočet zápisníku. Tento vypočtený zápisník jsme následně 

exportovali do souboru typu TXT, aby se dal využít v programu Atlas DMT. 

8 Vytvoření DMT 

Digitální model terénu je prostorová plocha, která více či méně úspěšně kopíruje 

zaměřený terén. Vzniká na základě zadaných 3D bodů, čar a ploch, kterými prochází a 

modeluje zemský povrch ve smyslu holého povrchu bez ohlednu na vegetaci a lidské 

výtvory. 

Pro vytvoření digitálních modelů terénu byl použit program Atlas DMT, který 

používá polyedrický model s nepravidelnou trojuhelníkovou sítí. Jako vstup mohou sloužit 

textové soubory se souřadnicemi, soubory typu *.dxf, *.pbd, *.asc a jiné formáty.Pro naše 

účely byl použitý textový soubor, který jsme již vypočetli.  

Při založení nového dokumentu v programu Atlas DMT se na začátku objeví okno, 

kde si nastavíme požadované rozměry základního listu, na kterém bude DMT vytvářen a 

současně si tím určujeme velikost listu při tisku.  

Po založení nového listu je třeba vygenerovat model ze vstupního souboru. V menu 

DMT vybereme možnost Úlohy nad DMT → Operace s modelem a následně Generace 

DMT. V zobrazeném okně zadáme složku, ve které se má model vytvořit, vložíme vstupní 

soubor a nastavíme jeho formát, v našem případě textový soubor ve formátu souřadnic - y, 

x, z. 

Pří odstartování procesu tvorby DMT je objeví tabulka s informacemi o vložených 

bodech a trojúhelníkové síti. Po generaci je nutné model vložit do listu pomocí volby DMT 

→ Vložit model terénu → Založit i s půdorysem. Půdorys definuje vztahy mezi souřadnými 

soustavami modelové a výkresové části. Při této volbě program vhodně určí měřítko tak, 

aby model vhodně vyplnil plochu listu. 

Načtený model není přesný, je potřeba ho dále upravovat, jelikož program nezná 

jednotlivé spojnice bodů a provede generaci na základě základního algoritmu (obr. č.10).  
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Obr. č. 10 Vygenerované vstupní údaje v programu Atlas DMT 

Vygenerovaný model terénu dále upravujeme pomocí vkládání povinných, 

lomových nebo přímých hran. Hrany umísťujeme tak, abychom co nejlépe reprezentovali 

zaměřovaný terén. Při tvorbě modelů však musíme dbát na správné umísťění těchto 

terenních hran, protože mají vliv na přestost vypočítaných kubatur. 

Vzhled celého modelu můžeme editovat pomocí volby DMT → Vlastnosti modelu 

terénu. V tomto okně lze pomocí jednotlivých nabídek editovat hlavně vizuální vlastnosti 

modelu. Můžeme zde nastavit barvy jednotlivých prvků, vyplň, která dodává modelu 

plastickost, zobrazování vrstevnic, osvětlení a další.  

9 Výpočet kubatur 

S určováním objemů zemních prací se setkáváme téměř při každém projektování a 

budování stavebních děl. Pro určování kubatur užíváme různé metody podle daných 

geodetických podkladů, resp. podle množství informací o terénu. 

9.1 Metody výpočtu objemů 

V příznivých případech, při stanovení objemů jednoduchých objektů (základy 

budov, hrází apod.), počítáme kubatury podle geometrických vzorců pro objemy 

pravidelných těles, jako jsou krychle, hranoly, kužele apod.  
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Celkový objem se rovná obvykle součtu několika dílčích těles, jejichž rozměry jsou 

určeny přímým měřením nebo přímo z projektu.  

Při složitějších objektech zemních těles, kde se střídají výkopy a násypy, kubatury 

počítáme především pomocí profilů. Při plošných objektech se pro výpočet kubatur 

používají vrstevnicové plány nebo výsledky plošné nivelace. 

9.1.1 Výpočet objemů z profilů 

Tento způsob výpočtu objemů zemních prací z profilů se aplikuje hlavně při 

liniových stavbách, kde se střídají výkopy a násypy. 

Při vytyčení stavby se zaměří terén pomocí příčných profilů, které volíme ve 

vhodných vzdálenostech a v místech, kde jsou větší zlomy v terénu. Podél čar příčných 

profilů od osy stavby měříme staničení a výšky. Plochu obrazce vymezenou profilem 

terénu a vzorovým profilem vypočteme analyticky nebo planimetricky po vynesení obou 

profilů na milimetrový papír. 

 

Obr. č. 11 Výpočet objemu z profilů [1] 

Jestli jsou plochy stanovené z jednotlivých řezů přibližně stejné a os zemního tělesa 

je přímočará (obr. č. 11), objem dílčího tělesa vypočítáme podle vzorce (9.1). 

   
     

 
                                                (9.1) 

Kde    a    jsou profilové plochy a d je vzdálenost mezi profily. 

Přesnou hodnotu kubatur mezi dvěma rozdílně velkými profilovými plochami 

určíme Simpsonovým vzorcem (9.2). 

  
 

 
(         )                                               (9.2) 

Přesnost výsledků je tím menší, čím větší je rozdíl v plochách profilů. Při poměru 

ploch 1:2 je chyba menší než 2%. Z hlediska praxe to není příliš důležité, protože nulové 



Juraj Kotrbanec: Výpočet kubatury mezideponie cihelny ve Zlatých Moravcích 

 

2013  28 

 

profily se vyskytují pouze při přechodu z násypu do výkopu a přilehlé profily mají velmi 

malou plochu, takže se vliv této chyby prakticky neprojeví [1]. 

9.1.2 Výpočet objemů podle výsledků plošné nivelace 

Používá se při plošných úpravách terénu, kde území je výškově zaměřené 

čtyřúhelníkovou sítí nebo plošnou nivelací podle polohopisu mapy. 

 

Obr. č. 12 Výpočet objemu pomocí výsledků plošné nivelace [1] 

Při této metodě je nutné, aby v dané lokalitě byla vybudována čtvercová síť (obr. č. 

12), přičemž hlavní přímky musí být situovány mimo dotknutý objekt, aby při konečném 

zaměření mohly být použity stejné body sítě jako při prvním zaměření. Do rohů sítě 

zaznamenáváme rozdíly výšek původního terénu a navrhované úpravy. Objem celé zemní 

úpravy se určí jako součet objemů jednotlivých hranolů, kterých podstava je známá 

z rozměru sítě a kterých hranami jsou výškové rozdíly   , podle (9.3). 

     
∑ 

 
                                                          (9.3) 

Jestli se plošná nivelace vykonala na podkladě polohopisné mapy, vhodným 

spojením odměřených bodů rozdělíme celou plochu na trojúhelníky. Ve vrcholech 

trojúhelníků určíme rozdíly mezi původní výškou terénu a navrhovanou úpravou. Plochy 

z takto určených trojúhelníků určíme z odsunutých měr nebo planimetrem [1].  

9.1.3 Výpočet objemu podle průběhu vrstevnic 

Tato metoda se využívá při určování objemů velkých zemních těles. Tato tělesa si 

představíme rozdělené podle vrstevnicových ploch (obr. č. 13).  
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Obr. č. 13 Výpočet objemu z vrstevnic [1] 

Objem jedné vrstvy se určuje stejně jako při metodě příčných řezů. Objem celého 

objektu je součtem těchto vrstev [1]. 

9.2 Výpočet kubatur v dané lokalitě 

Výpočet kubatur jsme provedli na základě vymodelovaných modelů pomocí 

programu Atlas DMT.  

Program Atlas DMT používá polyedrický model terénu, tj. terén je tvořen 

nepravidelnými trojúhelníky, které spojují body reliéfu. Objem tělesa se stanoví součtem 

objemů výpočtových trojbokých hranolů. Podstavy těchto hranolů tvoří trojúhelníkovou 

síť, která vznikne položením trojúhelníkových sítí obou modelů přes sebe a zavedením 

vhodných pomocných spojnic. Výšky výpočtových hranolů ve vrcholech jejich 

trojúhelníkových podstav jsou odečteny z nevyhlazené plochy hlavního a srovnávacího 

modelu. 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. 

Před samotným výpočtem kubatur musíme zájmovou oblast ohraničit uzavřeným 

polygonem, který musí být vytvořen v modelové souřadnicové soustavě. Výpočty kubatur 

se budou provádět pouze uvnitř tohoto polygonu. Příkaz pro výpočet kubatur najdeme 

v menu DMT → Úlohy nad DMT → Výpočty → Výpočet objemu. Objem se může počítat 

na základě porovnání s jiným modelem nebo pomocí zadané srovnávací roviny. 

V zobrazeném okně můžeme nastavit, jestli se bude objem počítat z modelu nebo jen 

z vybrané části, srovnávací model nebo rovinu, výstupní soubor, koeficient přepočtu a jiné 

parametry. Po výpočtu se objeví tabulka s vypočtenými hodnotami objemů hlavního 

modelu s plusovými hodnotami, srovnávacího modelu s mínusovými hodnotami a jejich 
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vzájemné porovnání. Pří výpočtu objemu se také počítají a porovnávají plochy těchto 

modelů.  

Pomocí takto získaných údajů můžeme oba modely porovnat se stejnou srovnávací 

rovinou, či určit množství transportovaného materiálu porovnáním obou modelů. 

Při výpočtu objemů obou modelů pomocí srovnávací roviny objem prvního modelu 

vyšel 56 590 m
3
 a objem druhého modelu 64 033 m

3
. Objemový rozdíl mezi oběma 

etapami činí 7443 m
3
. 

Na základě těchto vypočtených objemů provozovatel cihelny vyhotovuje fakturace 

pro firmu, která provádí těžbu a dopravu materiálu do fabriky.  
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10 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zaměřit mezideponii ve dvou časových etapách, 

vytvořit digitální modely terénu těchto zaměření, pomocí nich provést výpočet kubatur a 

zhodnotit změny této mezideponie. 

Pro zaměření lokality byla zvolena metoda tachymetrie totální stanicí, při které byly 

použity body důlního bodového pole a jedno vybudované volné stanoviště. Veškeré 

měřické a grafické práce v této lokalitě se musí řídit a vyhovovat požadavkům dle [3], [10] 

a [12]. 

Úpravy a výpočty naměřených údajů byly provedeny pomocí programů GeomanW 

a Groma. Pro vytvoření digitálních modelů terénů a následné výpočty kubatur, byl použit 

program Atlas DMT. 

Výsledkem této bakalářské práce jsou vytvořené DMT obou měřených etap 

mezideponie, jejich vypočtené kubatury a vzájemné porovnání těchto výpočtů.  

Pro vykonání zadání mé bakalářské práce jsem použil pouze jeden z mnoha 

postupů, které je možné použít při zaměření a výpočtu kubatur zemních těles. Činnosti, 

které jsem popsal, se při určování jiných objektů mohou lišit s ohledem na použitou 

metodu, přístroje i programové vybavení. 
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