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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá vyhotovením vizualizace projektovaného břidlicového 

lomu v lokalitě Pusté Držkovice nedaleko obce Staré Heřminovy. Náplní této práce bylo 

zajištění potřebných podkladů a následné zpracování vizualizace. Dále je práce soustředěna 

na tvorbu digitálního modelu terénu, podélných profilů a zhotovení výkresové 

dokumentace. Veškeré tyto práce byly prováděny v programech Atlas v.6 a AutoCAD 

2011. 

KLÍČOVÁ SLOVA: břidlice, lom, vizualizace, digitální model terénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

The subject of my bachelor thesis was visualization of projected shale quarry in 

Pusté Držkovice, which is located near the village Staré Heřminovy. The purpose of this 

work was to provide the necessary documents and post-processing visualization. The thesis 

is focused on the creation of digital terrain models, longitudinal profiles and drawings 

documentation. All these works were processed in the Atlas v.6  and Auto CAD 2011 

software. 

KEYWORDS: slate, quarry, visualization, digital terrain model 
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1 ÚVOD  

Z důvodu plánovaného otevření nového ložiska břidlice, na území Pustých 

Držkovic, byla mnou vyhotovena vizualizace projektovaných lomů po vytěžení zásob a 

jejich přilehlého okolí. Celkem se jednalo o dvě základní varianty lišící se zejména velikostí 

navrhovaných lomů. 

Hlavním účelem této práce bylo znázornit investorovi jeho plánované záměry a na 

základě vyhotovené vizualizace pak umožnit provádění jejich změn směřující především ke 

snížení dopadu na okolní životní prostředí.  

V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti lomařství, popis lomů 

a ostatních projektovaných prvků a účel této práce. Další část je věnována popisu zájmové 

lokality, pro niž byla vizualizace vyhotovena, a to včetně historie z hlediska těžby na tomto 

území. Ve zlomku celkového textu jsou stručně popsány použité souřadnicové systémy, 

v nichž byly veškeré práce prováděny. Poté následuje souhrn zajištěných podkladů a jejich 

úprava pro následující práce. Stěžejní část tvoří popis generace a editace digitálního modelu 

terénu v programu AtlasDMT, tvorba podélných profilů a výkresové dokumentace. Poté 

následuje poslední kapitola, v níž je vylíčen podrobný postup zhotovení vizualizace a jejího 

prezentování. 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

První část této kapitoly je věnována hlavním pojmům vyskytujících se v této 

bakalářské práci. Z malé části se tedy zabývá základní terminologií lomového dobývání 

ložisek a důlního měřictví. V druhé části je zahrnut stručný popis projektovaných lomů a 

ostatních příslušných objektů, které byly na základě požadavků ve vizualizaci začleněny. A 

v neposlední řadě se tato kapitola zabývá pojmem vizualizace a jejím hlavním účelem, pro 

který byla vyhotovena. 

 

2.1 Základní pojmy 

Břidlice 

Břidlice je hornina sedimentárního typu, vznikla diagenezí na dně 

devonského moře a je složená převážně z jílu a siltu, tedy prachu. Vzhledem k 

jejímu složení je nazývána právě jako jílovitá břidlice. Dělí se na břidličnatě 

dělitelnou, tj. štípatelnou, nebo z důsledku navětrání se může rozpadat v tenké 

destičky. Má většinou šedou až černošedou barvu, které jsou charakteristické právě 

pro oblast Severomoravského kulmu, v níž se ložisko plánované otvírky nachází. 

Tyto jílové kulmské břidlice jsou používány na krytinu střech, jako dlažební 

kámen a k vnějším obkladům. Dalším způsobem využití, je rozemletí horniny 

na mletou moučku, z níž se vyrábí drť asfaltových krytin či izolací. [1] 

Břidlice se dle horního zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství [2], považuje za nevyhrazený nerost. Přírodní nahromadění 

nerostu se podle tohoto zákona nazývá ložisko nerostů. V případě břidlice se jedná 

o ložisko nevyhrazených nerostů, které je součástí pozemku, což znamená, že 

vytěžená hornina přísluší vlastníkovi onoho pozemku.  
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Obrázek č. 1: Štípaná břidlice z oblasti Pustých Držkovic 

 

Lom 

Lomem se dle vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu [3], rozumí povrchové důlní dílo určené 

k dobývání nerostů.  

Lom zřízený pro těžbu nerostů nad úrovní ostatního terénu či v jeho úrovni 

se nazývá stěnový lom. Naproti tomu, lom těžící nerosty pod úrovní terénu, je 

nazýván jámovým lomem. Pojmem povrchový důl jsou označovány velké jámové 

lomy, jež jsou specifické zejména pro těžbu uhlí nebo rud. 

Z hlediska druhu dobývané suroviny je dělíme na uhelné, rudné a 

kamenolomy. [4] 
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Pro každý existující lom musí organizace, provádějící těžební činnost, 

vyhotovit a v pravidelných časových intervalech aktualizovat Základní důlní mapu, 

jejíž náležitostí je situace v rozsahu celého dobývacího prostoru včetně jeho 

příslušných částí, kterými jsou např. odvaly, výsypky, ochranné valy apod., a je 

doplněna údaji o ložisku. 

Základní důlní mapa je technickým a právním dokladem organizace, 

vedeným pro hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. 

Ta je dále členěna v závislosti na způsobu těžby či jiných zásahů do zemské kůry. 

V případě lomu jde o tzv. Základní mapu lomu při povrchovém dobývání nerostů. 

Mapa vzniká na základě údajů získaných vlastním měřením, a tyto údaje jsou 

zobrazeny přenesením v daném měřítku nebo důlními značkami. Nejvhodnější a 

nejčastější zobrazení objektů v mapě je však kombinace obou těchto způsobů. 

Mapa se vyhotovuje v souřadnicovém systému JTSK na nesrážlivém podkladě 

v předepsaném měřítku, tj. 1:500, 1:1000 nebo 1:2000, o němž rozhoduje hlavní 

důlní měřič. [5] 

 

Etáže 

Etáže představují horizontální nebo mírně ukloněné stupně různé mocnosti, 

tj. vzdálenost nadložní a podložní plochy ložiska ve zvoleném směru, na kterých 

probíhá těžba. Etáže jsou dány čtyřmi parametry, jimiž jsou: výška, délka, sklon a 

šířka etáže, za šířku etáže se považuje provozní (pracovní) plošina. [4] 

V mapě se jednotlivá patra dobývání zobrazují předepsanými značkami. 

Půdorysný průmět svahu se zakresluje rovněž v měřítku ZML a je doplněn 

svahovými šrafami. Horní a spodní hrana se kreslí čerchovanou čarou, přičemž 

počet teček odpovídá číselnému označení etáže. Navíc se etáže rozlišují barevným 

olemováním pod jejich horní hranou. To platí pro 1. až 5. etáž, pro další etáže se 

počet teček a barvy opakují. Dále se udává nadmořská výška horní a spodní hrany 
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etáže a datum zaměření. V případě 6. a další etáže je připsáno toto pořadové číslo 

pod datum zaměření, odděleno zlomkovou čarou. [5] 

 

Obrázek č. 2: Způsob zakreslení etáží v Základní mapě lomu 

 

Výsypka 

Výsypka či odval je nedílnou součástí otvírky lomu a je považována za 

stavbu. Na výsypku či odval jsou zakládány odklizové hmoty vlastního nadloží, 

resp. zvětraliny, nekvalitní část ložiska a technologický odpad z úpravny suroviny. 

Rozdíl mezi výsypkou a odvalem spočívá v jejich velikosti. Množství 

zakládaných hmot u odvalu se pohybuje v řádech desetitisíců až statisíců m3. [6] 

Podle výškového začlenění, vzhledem k původnímu terénu, se dle [6] dělí na 

výsypky: 

• Převýšené – zakládané hmoty na těchto úložištích převyšují výškové 

úrovně původní terén 

• Úrovňové – zakládané hmoty vyrovnávají svým zakládáním vytěžený 

prostor úrovňových a mělkých lomů do výše původního terénu 
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• Podúrovňové – zakládání hmot do vymezených opuštěných jámových 

lomů, které nedosahají do výšky původního reliéfu terénu 

Co se týče jejího zákresu v mapě, je zobrazena jako půdorysný průmět stavby 

v měřítku mapy s klínovými šrafy, jejichž délka základny se rovná 1/3 šířky 

průmětu svahu výsypky. U deponované výsypky se v půli klínových šraf kreslí 

kolmá čára k horní hraně, jejíž délka je rovna rovněž 1/3 šířky průmětu svahu. 

Popis tvoří nadmořská výška horní a dolní hrany výsypky s přesností na desetiny 

metru, a datum jejího zaměření. [5] 

 

Obrázek č. 3: Způsob zakreslení deponované výsypky v Základní mapě lomu 

 

Ochranný val 

Ochranné valy se realizují z mnoha důvodů, zejména k dodržení všech 

navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě ke kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí. Díky jejich výstavbě dochází k eliminaci 

nadměrné prašnosti a hlučnosti vzniklé při dobývání. Z hlediska ochrany zdraví 

při práci zamezuje možnému pádu do lomu. Výška takovéhoto valu se volí tak, aby 

byla ve všech těchto uvedených směrech dostačující. 

Z hlediska geodézie či důlního měřictví se zaměřuje horní a dolní hrana 

tohoto zemního tělesa a jeho zobrazení v mapě je totožné se zobrazením 

deponované výsypky, ovšem s tím rozdílem, že namísto klínových šraf se použijí 

šrafy svahové. 
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Rekultivace 

Po dokončení těžební činnosti a tedy i zakládání na výsypkách či odvalech, 

přichází na řadu rekultivace a sanace území, na němž byla těžba prováděna. Úkolem 

rekultivace je vytvoření či obnovení zdevastované krajiny, které se provádí např. 

osazováním plodin postiženého území či jeho zalesněním. Mimo tuto zemědělskou 

rekultivaci lze narušený krajinný systém vytvořit prostřednictvím vodohospodářské 

rekultivace, do níž spadá např. zavodňování důlních děl. [6] 

Investor byl povinen při plánování samotné těžby navrhnout stavbu výsypky 

takovým způsobem, aby ve výsledku jejím geometrickým tvarem, stabilitou atd. byla 

připravena pro plánovanou rekultivaci, která je zobrazena i ve výsledné vizualizaci. 

Jeho prozatímním rekultivačním záměrem je osázení výsypky vegetací. 

 

2.2 Vizualizace a její účel 

Pod pojmem vizualizace neboli vizuální analýza dat se dle [7] rozumí způsob 

viditelné grafické reprezentace numerických dat nebo způsob velmi přesvědčivé grafické 

reprezentace méně srozumitelných grafických dat. 

Vizualizace byla vytvořena na základě projektu a digitálního modelu terénu, a 

umožňuje tak tedy zobrazit zamýšlenou stavbu v dané lokalitě. 

Jejím hlavním úkolem bylo poskytnout investorovi realistický pohled na 

projektovaný lom v zájmovém území. Dále tato vizualizace sloužila jako podklad, na jehož 

základě mohly být upravovány jednotlivé prvky celého projektu, a tedy i plán těžby. Úpravy 

projektovaného území, na němž by měla v následujících letech těžba ložiska probíhat, byly 

prováděny se záměrem snížení negativních vlivů na životní prostředí, přírodu a krajinu. 

Jedním ze záměrů této vizualizace bylo znázornění umístěného dobývacího prostoru 

z různých míst v okolí budoucího lomu (silnice Staré Heřminovy - Svobodné Heřmanice, 

kopec Doubrava) a předejít tak případným střetům zájmů. 
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3 CHARAKTERISTIKA LOKALITY A OBJEKTU 

Tato kapitola je soustředěna na komplexní popis lokality, její historii nevyjímaje. 

V prvé řadě je lokalita pojata z hlediska historie těžby břidlice a to v celé oblasti Nízkého 

Jeseníku. Další část kapitoly je věnována popisu zájmového území, pro které byla 

vizualizace vyhotovena. A v poslední podkapitole jsou popsány projektované prvky, které 

bylo potřeba do terénu vyznačit s ohledem na jejich požadovanou prostorovou polohu.  

   

3.1 Historie těžby břidlice na území Nízkého Jeseníku 

Za těžbou břidlice v oblasti Moravskoslezského kulmu se lze poohlédnout do 

dávné minulosti a to až do konce 13. století. Z této doby, pochází první písemná zmínka o 

hornické osadě, která byla založena na pomezí Moravy a Slezska u naleziště stříbrných a 

olověných rud. Koncem 14. století došlo v této oblasti k rozsáhlé těžbě jílové břidlice, která 

byla využívána především jako střešní krytina, obkladový a dlažební materiál.  

Oblast moravskoslezského kulmu zaujímá rozlohu přibližně 3200 km2, a to mezi 

městy Olomoucí, Vrbno pod Pradědem a Opavou. Na území Nízkého Jeseníku se kulm 

rozděluje do čtyř základních pásem – Andělskohorské, Hornobenešovské, Moravické a 

Hradecko-kyjovické – táhnoucí se od severu k jihu, přičemž ve všech těchto souvrstvích se 

jílovitá břidlice nachází. Kulmská oblast je vyznačena v Základní geologické mapě ČR 

černými šrafy (Obrázek č. 4), přičemž oblasti vyplněné hnědou barvou představují výskyt 

břidlice u nás. 

Prvotní těžba se odehrávala v povrchových lomech a lůmcích. Co se týče zájmové 

lokality v okolí Pustých Držkovic, zde došlo k prvnímu dobývání už v roce 1776. 

K hlavnímu rozvoji těžby došlo koncem 19. století, kdy se těžbou a zpracováváním břidlice 

zabývalo na 52 činných závodů s více než tisíci pracovníky. V tomto období došlo 

k přesunu z větší části těžby do podzemí, začalo se tedy dobývat hlubinným způsobem. 

Jedním z příkladů je i důl na Velké Střelné na Libavsku, jehož těžba se datuje k roku 1871. 
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Hlavním důvodem této změny bylo zvýšení kvality vydobytého nerostu a navíc mohly práce 

probíhat po celý rok, a to i v době tuhých zim.  

 

Obrázek č. 4: Základní geologická mapa ČR 1:500 000 s vyznačenou oblastí Moravskoslezského 

kulmu 

Vzhledem k vysoké kvalitě suroviny o ní jevili zájem zahraniční obchodníci a 

zvýšilo se tak množství vyrobených produktů. Na přelomu 19. a 20. století se roční výroba 

střešních desek vyšplhala na 2 000 000 m2. Zdejší krytinu a ostatní výrobky, kterými byly 

například břidlicové tabulky pro školství, brousky, břidlicovou galanterii, nakupovali 

obchodníci z Belgie, Egypta, Holandska, Německa, Sýrie a dalších států. Jedním ze 

světových odběratelů byla společnost Edison, pro niž se stala břidlicová moučka základním 

materiálem pro výrobu gramofonových desek.  

Koncem 20. století však dochází k útlumu těžby z důvodu objevení eternitu, který 

je oproti břidlici levnější a lehčí. V těžbě pokračovaly jen větší lomy a doly, a to až do 

1. světové války, kdy došlo k značnému zničení lomů. K jejich obnově došlo mezi dvěma 

světovými válkami. Jedním z nich byl již zmiňovaný důl ve Velké Střelné, jenž byl v roce 

1932 odvodněn. Mimo to byla v těchto letech založena Moravsko-slezská břidlicová 
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jednota. Během 2. světové války došlo k opětovnému útlumu těžby a řadu závodů převzaly 

německé firmy, které v této době zaměstnávaly okolo 500 pracovníků, včetně válečných 

zajatců. 

Po ukončení 2. světové války byla ložiska znárodněna a postupem času ze značné 

části zlikvidována, a to z důvodu odsunu původního obyvatelstva a nepříznivého postoje 

vládních organizací v břidlicovém průmyslu. V poválečných padesátých letech zůstal 

otevřen pouze Nittmannův důl v Zálužné v údolí řeky Moravice. V roce 1971 se podařilo 

znovu otevřít ložisko Staré Oldřůvky a od této doby se začala zpracovávat břidlicová drť na 

výrobu expanditů. 

V období před politickým převratem byly zahájeny průzkumové práce na mnoha 

ložiscích, například v roce 1989 Hrubá Voda (štola Libor), 1990 v Jakartovicích (štola 

Hermína), 1992 důl Jan na Velké Střelné nebo na štole Marie v Klokočově v roce 1994.  

Za zmínku také stojí zatopený lom Šífr nacházející se nad obcí Svobodné 

Heřmanice, jehož těžba započala pravděpodobně v roce 1775 a dnes slouží jako přírodní 

koupaliště. Má jednu z nejčistších povrchových vod u nás, a tak je cílem těch, kteří se 

v parných dnech chtějí vykoupat v opravdu čisté ledové vodě. Díky jeho hloubce, která činí 

okolo 36 m, láká také nemalý počet potápěčů. 

 

Obrázek č. 5: Zatopený břidlicový lom Šífr ve Svobodných Heřmanicích 
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3.2 Popis lokality 

Lokalita Pusté Držkovice, se nachází v Moravskoslezském kraji,  přibližně 2 km 

jihovýchodně od obce Staré Heřminovy. Tato obec se nachází v oblasti Nízkého Jeseníku, 

asi 15 km od bývalého okresního města Bruntál. Je tvořena dvěma částmi, již zmiňovanými 

Pustými Držkovicemi a částí Alt Erbersdorf. Na severu je zájmové území v části obce Alt 

Erbersdorf ohraničeno silnicí III. třídy spojující směrem od západu k východu obce Staré 

Heřminovy a Svobodné Heřmanice. 

 

 

Obrázek č. 6: Letecký snímek zájmového území Pusté Držkovice s přilehlým okolím 

   

Břidlicové ložisko a plánovaná otvírka se nachází na polních pozemcích přibližně 

600 m východním směrem od bývalého statku, jenž je stále využíván k zemědělským 
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činnostem a drobné výrobě. Ten ve své výšce 450 m.n.m. představuje intravilán lokality 

Pustých Držkovic a ze všech stran je obklopen zemědělskými pozemky. Ke statku lze dojet 

ze čtyř různých směrů. Ze severu cestou, která je napojena na silnici III. třídy v části Alt 

Erbersdorf. Tato cesta vede napříč statkem směrem k jihu, poníž je možno dojet až do obce 

Jakartovice. Další možností, je přímá komunikace z obce Staré Heřminovy, tedy ze západní 

světové strany. A poslední komunikací je polní cesta, která se napojuje na lesní cestu na 

východě. 

Oblast, do níž má být lom situován, se nachází na temeni plochého kopce 

s průměrnou nadmořskou výškou 450 m.n.m.. Celá plocha určená k umístění nového lomu 

je v současnosti využívána jako pole a přibližně v polovině je směrem od západu k východu 

rozdělena účelovou polní cestou.  

K severu se terén svažuje do říčního údolí Heřmínového potoka protékajícího na 

území lesního porostu, který lokalitu ohraničuje. V této části se nachází drobný opuštěný 

jámový lom. Východní a jižní část je rovněž ohraničená lesem a svažitá na obě tyto světové 

strany, přičemž na jihu se svažuje stejně tak jako na severu do říčního údolí. V této části 

protéká vodní tok Stará voda, v jehož údolní nivě se vyskytuje v západní části louka, která 

se rozprostírá až po asfaltovou cestu vedenou od severu k jihu napříč statkem. Na jihu se 

cesta napojuje na účelovou komunikaci, která vede podél potoka Stará voda až do obce 

Jakartovice. 

Jihovýchodně od plánované otvírky pod vrcholem kopce Doubrava se rozprostírá 

v nadmořské výšce okolo 470 m chatová oblast. Tu tvoří celkem čtrnáct chat, v jejichž 

přilehlém okolí se směrem na sever nachází několik bývalých lomů a výsypek po těžbě 

břidlice. V jižní části této lokality se vyskytují převážně zatopené historické lomy. 
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Obrázek č. 7: Jeden z bývalých lomů v oblasti Pusté Držkovice 

 

3.3 Popis projektovaných lomů 

Jak již bylo zmíněno, byly vyhotoveny dvě základní varianty lišící se od sebe 

velikostí lomu. Ostatní navržené prvky v území předpokládané těžby, kterými se rozumí 

ochranné valy, výsypka a nová příjezdová cesta, byly pro obě varianty stejné. 

Umístění lomu bylo zvoleno v perspektivní oblasti, v níž by byl výsledek těžby 

ložiska co nejefektivnější, tedy v té oblasti, ve které se nachází nejkvalitnější a nejvhodnější 

surovina pro následné zpracování. Tato oblast byla lokalizována na základě geologického a 

hydrogeologického průzkumu prováděných jádrovými vrty, také nazývanými jako sondy 

(Obrázek č. 8) do hloubky zhruba 25 m.  
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Obrázek č. 8: Ocelová chránička sondy ústící na povrch na území plánové otvírky ložiska 

   

Jedním z výsledků těchto průzkumů je výškový profil (viz. Obrázek č. 9), který ze 

stránky geologické obsahuje hranici zvětralé a navětralé horniny, a dále charakteristiku 

užitkového nerostu. Tyto charakteristiky vyjadřují, v jaké hloubce se vyskytuje kvalitní 

zpracovatelná surovina či naopak nevhodná až nezpracovatelná, nežádoucí příměsi, 

užitkové složky apod. Z hydrogeologického hlediska je v tomto profilu vyznačena hloubka 

podzemních vod (HPV). 

 

Obrázek č. 9: Ukázka profilu po vyhodnocení geologického a hydrogeologického průzkumu 
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Varianta A – velký lom 

První variantou se rozumí velký lom (Varianta A), jehož přibližné rozměry 

jsou 270 × 580 m. Je situovaný zhruba uprostřed polních pozemků a rozléhá se po 

celé jejich šířce.  

Lom sestává z šesti etáží (v nadmořských výškách 440, 420, 400, 380, 360, 

340 m) se sklonem 75°, jejichž maximální výška činí 20 m. Jednotlivé pracovní 

plošiny jsou navrženy s minimální šířkou 6 m a sjezdy, s taktéž minimální šířkou, 

činí 8 m. 

Hloubku lomu nejde jednoznačně určit z důvodu rozdílných nadmořských 

výšek, v nichž se původní terén protíná s horní hranou nejvyšší etáže. V místě, kde 

je výška terénu nejvyšší, tj. 450 m.n.m., je hloubka lomu 110 m. Minimální kóta je 

428 m.n.m., tudíž hloubka lomu je v tomto místě 88 m pod úrovní stávajícího 

terénu.  

Celkový objem odtěžené hmoty byl určen výpočtem v programu AtlasDMT 

(viz. Příloha č. 1) a činil 10 076505 m3. 

 

Varianta B – malý lom 

Co se týče druhé varianty, jedná se o malý lom (Varianta B), jehož taktéž 

přibližné rozměry byly 207 × 330 m. Lom je usazen do terénu rovněž v polovině 

polních pozemků, ovšem s tím rozdílem, že jeho nejjižnější bod leží zhruba 150 m 

pod polní cestou. 

Pro tuto variantu bylo navrženo pouze pět etáží se stejnou výškou a sklonem 

jako u varianty A. Nejnižší nadmořská výška paty spodní etáže lomu činí 360 m. 

Minimální šířka pracovních plošin je v tomto případě 5,5 m, ale sjezdy jsou 

navrženy s totožnými rozměry s první variantou.  
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V místě, kde je terén v nadmořské výšce 450 m.n.m. dosahuje lom do 

hloubky 90 m pod stávající terén. V jeho nejnižším místě, což je u této varianty 

435 m.n.m., je hloubka 75 m pod terénem. 

Objem celkové odtěžené hmoty je roven 3 337420 m3 (viz. Příloha č. 2). 

 

Dalšími projektovanými prvky byly: 

• Nová příjezdová cesta, která je napojena cca 225 m severně od statku na 

asfaltovou cestu spojující Alt Erbersdorf a Pusté Držkovice. Tato cesta 

slouží k příjezdu nákladních aut a ostatních prostředků sloužící pro těžbu 

ložiska. 

• Dopravní cesta sloužící pro přesun vytěžených skrývkových hmot na odval 

byla navrhnuta tak, aby dopravní vzdálenost byla co nejkratší a co nejméně 

devastovala krajinu z hlediska životního prostředí. Je napojena na 

příjezdovou cestu k lomu a pokračuje směrem do východní části území, do 

níž má být situována níže uvedená výsypka. 

• Výsypka byla situována do nejnižšího místa celé lokality. Tato oblast se 

nachází v jihovýchodním rohu polních pozemků a ze dvou stran je tato 

výsypka obklopena lesním porostem. V půdoryse představuje nepravidelný 

šestiúhelník. Její výška je vzhledem k výšce terénu různá, nejvyšší bod však 

dosahuje do výšky okolo 20 m nad stávajícím terénem.   

• Ochranné valy jsou v projektu navrženy celkem dva. Jeden ohraničuje lom 

z jižní a západní strany, a od severozápadního rohu lomu pokračuje 

rovnoběžně s projektovanou příjezdovou cestou. Jeho šířka činí 6 m a je 

navýšen zhruba o 5 m od původního terénu. Druhý val, o něco menší a 

nižší oproti prvnímu, vede podél lomu v jeho severní části. Šířka tohoto 

valu je 6 m a dosahuje do výšky 4 m vzhledem ke stávajícímu terénu. 
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4 POUŽITÉ SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY 

V této kapitole jsou stručně popsány souřadnicové systémy, v nichž byla veškerá 

data pořízena a následně zpracována. Veškerá dvourozměrná (2D) data byla v polohovém 

souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Co se týče 

výšek, byl použit závazný výškový systém na území České republiky, jímž je Baltský po 

vyrovnání (Bpv). 

 

4.1 Polohový souřadnicový systém 

Státní jednotnou trigonometrickou sítí katastrální (S-JTSK) se rozumí závazný 

souřadnicový systém na území České Republiky používaný v civilním sektoru. Od roku 

1927 byl použit pro tvorbu nových katastrálních map v rámci pozemkového katastru a 

později i pro základní mapy velkých měřítek, tematické mapy, atd. 

Kartografický základ 

Jako kartografický základ bylo použito dvojité konformní kuželové zobrazení 

v obecné poloze, jehož autorem je Ing. Josef Křovák, bývalý předseda Triangulační 

kanceláře v Praze. Trigonometrické body byly nejprve zobrazovány z Besselova 

elipsoidu na Gaussovu kouli o místním poloměru r = 6 380 704 m. Aby se 

rozdělilo zkreslení, byl tento poloměr zmenšen na 0,9999 r. Teprve až z této 

Gaussovy koule následovala druhá konformní projekce na plášť kužele, který se 

dotýkal koule v zobrazovací rovnoběžce o sférické šířce 78°30‘, která prochází 

přibližně středem našeho území. 

Způsob zobrazení souřadnicové soustavy byl navrhnut tak, aby byly 

dodrženy dva základní požadavky, jimiž byly:  

1. Všechny souřadnice na našem území musely nabývat kladných hodnot 

2. Osy x a y musely být na první pohled nezaměnitelné 
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Vrchol kužele, tedy i počátek zobrazovací soustavy, leží na poledníku o 

geografické délce λ = 42°30‘ východním směrem od Ferra. Vzdálenost od počátku 

k průsečíku geografické rovnoběžky o šířce ϕ = 48°15‘ s již zmíněným poledníkem 

je 1298 km. Uvedený poledník nám představuje osu x, jejíž kladná větev směřuje k 

jihu. Kladnou větev osy y tvoří kolmice na osu x směrem na východ od ní.  

Jelikož se jedná o konformní zobrazení, při němž nedochází ke zkreslení 

úhlů, projevilo se tedy zkreslení délkové. Na kartografických rovnoběžkách se 

nabývalo hodnot od -10 cm/km  až +14 cm/km 

Geodetický základ 

Budování S-JTSK započalo v roce 1920 a trvalo až do roku 1957. Měření 

probíhalo pouze na některých bodech této sítě, mezi které patřily i 

trigonometrické body ze stabilního katastru, jež nebyly poškozeny. Na ostatních se 

přebrala stará měření směrů z II. Vojenské triangulace. Po samotném měření 

následovalo vyrovnání sítě I. řádu, po němž byl určen její definitivní tvar.  Na 

Besselově elipsoidu byla nepřímo určena orientace a jeho rozměr z rakouské 

vojenské triangulace, s níž měla 107 totožných bodů. Ty byly použity jako 

identické body pro transformaci.  

 

4.2 Výškový souřadnicový systém 

Za závazný výškový systém je od roku 1949 na našem území Výškový systém 

Baltský po vyrovnání (dále jen Bpv), který je dán nařízením vlády č. 430/2006 Sb. Systém 

je definován výchozím bodem a souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání 

nivelačních sítí. Jeho výchozí bod je tzv. nula stupnice vodočtu umístěného na břehu 

Baltského moře v pevnosti Kronštadt, nedaleko Petrohradu. Za výchozí bod se považuje 

bod s nulovou nadmořskou výškou, která se určuje jako průměr dlouholetého pozorování 

stavů dané vodní hladiny na vodočtu mareografu. 
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5 ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ PRO VIZUALIZACI LOMU 

Jelikož zpracování mé bakalářské práce nebylo výsledkem žádného vlastního 

měření v terénu, bylo nutno obstarat si příslušné podklady ke zpracování její technické 

části. 

 

5.1 Výškopisný podklad 

Pro reprezentaci výškopisu zájmového území byly použity vrstevnice z výškopisné 

databáze ZABAGED ®.  

Vrstevnice je čára, nebo uzavřená křivka, spojující body o stejné nadmořské výšce a 

tato výška je zpravidla vhodným násobkem metru. Výškový rozdíl mezi sousedními 

vrstevnicemi zobrazenými v mapě se nazývá interval vrstevnic. 

Z ČÚZK byly objednány celkem tři mapové listy s kladem a označením listů 

ZM 10. Konkrétně šlo o mapové listy 15-31-16, 15-31-20 a 15-31-25. Objednaná data 

byla ve vektorovém grafickém formátu *.dxf a každý ML byl samostatným souborem. Jejich 

obsahem, krom vrstevnic se základním intervalem 1, 2 a 5 m, byly i další prvky, které 

vystihují výškopis dané lokality.  

Jedním z těchto doplňujících prvků byla koruna železničního tělesa. Jedná se o již 

zrušenou železniční trať, která vede z obce Staré Heřminovy směrem na jihovýchod do 

obce Jakartovice. Dalším prvkem doplňující vrstevnicové výškové zobrazení byla tzv. 

břehovka. Břehová čára je určena hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto 

korytem, aniž by se vylévala do přilehlého území. Zjednodušeně je tedy možné říci, že se 

jedná o linii, která odděluje rozhraní souše a vodní plochy. V zájmové lokalitě se nachází 

hned několik břehovek, které znázorňují bývalé zaplavené břidlicové lomy. 

 A ostatními doplňujícími prvky byly např. mosty, kótované body charakterizující 

nejvyšší vrcholy apod. 
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Obrázek č. 10: 3D vrstevnice s ostatními prvky výškopisu 

 

5.1.1 ZABAGED ® 

Základní báze geografických dat České republiky je digitální geografický model 

území České republiky, který svou přesností a podrobností odpovídá Základní mapě České 

republiky v měřítku 1:10 000 (ZM 10). Je součástí informačního systému zeměměřictví a 

patří mezi informační systémy veřejné správy spravovaný Zeměměřickým úřadem. Dále je 

hlavním datovým zdrojem pro tvorbu základních map ČR měřítek 1:10 000 až 1:100 000 a 

slouží jako základní vrstva v geografických informačních systémech (GIS). [8] 

ZABAGED® je v současné době tvořen 123 typy geografických objektů 

zařazených buďto do polohopisné nebo výškopisné části.  

• Polohopisná složka obsahuje dvourozměrné prostorové informace a popisné 

informace nejen o sídlech, komunikacích, vodstvu, územních správních 
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jednotkách a chráněných územích, vegetaci apod., ale také obsahuje údaje o 

geodetických bodech na území ČR.  

• Výškopisná složka je tvořena trojrozměrně vedenými prvky terénního reliéfu a 

je reprezentována 3D souborem vrstevnic. 

 

5.1.2 Základní mapa České republiky 1:10 000 

Jedná se o jedno ze státních mapových děl, jehož vydavatelem je Český úřad 

zeměměřický a katastrální, ale zpracovatelem jsou Katastrální úřady (KÚ) a Zeměměřický 

úřad (ZÚ). Kartografickým základem bylo použito Křovákovo konformní kuželové 

zobrazení v obecné poloze.   

Má charakter topografické mapy, je tvořena pro vnitřní potřebu státních orgánů a 

slouží k potřebám plánování a hospodářské výstavby. Mimo to je vhodným podkladem pro 

tvorbu technických map. [9] 

ZM 10, jejímž souřadnicovým a výškovým systémem je S-JTSK a Bpv, obsahuje 

polohopis, popis a výškopis. 

• Polohopisnou složku tvoří: 

− sídla 

− komunikace 

− hospodářské a kulturní objekty 

− druhy porostu 

− hranice správní a katastrální 

− polohové a výškové bodové pole 

• Popis mapy obsahuje rámové a mimorámové údaje.  

− Rámové údaje: místní a pomístní názvosloví, výškové kóty a kóty 

vrstevnic, popis vodstva, druhové označení objektů, apod. 
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− Mimorámové údaje: měřítko mapy, souřadnice souřadnicové sítě, 

označení mapových listů, atd.  

• Výškopisná složka je vykreslena světle hnědou barvou, a je tvořena 

vrstevnicemi se základním intervalem 2 m včetně terénních stupňů. 

 

Obrázek č. 11: Základní mapa České republiky 1:10 000 

  

5.2 Polohopisná mapa zaměřeného zájmového území 

Jak již bylo zmíněno, technická část bakalářské práce není výsledkem vlastního 

měření. Polohopis byl tedy zaměřen a zpracován jiným geodetem, který grafický výstup ve 

formátu *.dwg poskytnul.  

Zaměřeny byly stávající stavební objekty v zájmovém území, tedy statek ve 

východní části. Dále veškeré komunikace jako např. polní cesta a účelová lesní cesta, a 

ostatní prvky polohopisu, kterými jsou stromy, inženýrské sítě, body polohového bodového 

pole aj. 
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5.3 Polohopisné a výškopisné výkresy projektovaných lomů 

Nedílnou součástí pro vyhotovení projektu bylo polohopisné a výškopisné usazení 

projektovaných lomů a jeho částí do daného území. Tyto výkresy, rovněž v grafickém 

formátu *.dwg, byly vyhotoveny odbornou osobou, která se projektováním lomů zabývá.  

Tyto výkresy obsahovaly stávající stav polohopisu, který byl doplněn o povrchové 

lomy s jak polohovým tak výškovým usazením do terénu. Použitými souřadnicovými 

systémy byly již zmiňovaný polohový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. 

Náležitostmi těchto výkresů byly:  

• Lom 

• Výsypka 

• Ochranné valy 

• Příjezdová cesta 

Jejich podrobný popis je obsažen v kapitole 3.3 Popis projektovaných lomů. 

 

5.4 Ortofotomapa 

Ortofotomapa je kartografické dílo, složeno z transformovaných leteckých 

snímků, které svou přesností splňuje požadavky kladené na mapu. Těmito požadavky jsou 

měřítko, souřadnicový systém, orientace, rámové a mimorámové údaje. 

Objednatelem poskytnutý letecký snímek byl v základním datovém 

nekomprimovaném grafickém formátu *.tiff zobrazující zájmové území Pusté Držkovice 

včetně jeho přilehlého okolí o přibližné rozloze 16 km2, a byl převeden do formátu *.jpg. 

Co se týče mimorámových údajů ortofotomapy, obsahuje samotný rám snímku 

včetně osmi rámových značek, dále číslo náletového plánu, chronometr s vteřinovou 

ručičkou, výšku a rychlost letu při pořízení snímku, konstantu a sériové číslo fotokomory a 

pořadové číslo snímku. 
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Na snímku je zobrazena cesta, která diagonálně spojuje jeho levou a vrchní část 

přibližně ve třetině od levého horního rohu na každou stranu. Dále se v horní části zhruba 

uprostřed tohoto snímku nachází již zmiňovaný zatopený lom Šífr. Napravo od něj je 

svrchu dolů do třetiny ortofotomapy zobrazena obec Svobodné Heřmanice. Zájmové území 

Pustých Držkovic zaujímá pozici přibližně uprostřed ortofotomapy a obec Staré 

Heřminovy jsou zde jen z části, a to na samotném levém okraji. Dále mapa obsahuje 

chatovou oblast na kopci Doubrava nacházející se pod Pustými Držkovicemi a v pravém 

dolním rohu je zobrazena část obce Jakartovice. 

 

 

Obrázek č. 12: Ortofotomapa zájmové lokality Pusté Držkovice 
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6 ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ 

Jelikož byly výkresové podklady poskytnuty ve formátu *.dwg a *.dxf, musel se 

zvolit takový specializovaný software, který je s těmito soubory kompatibilní. Dalším 

požadavkem na volbu programu byla schopnost práce s rastrovým obrazem. S těmito 

zmiňovanými datovými formáty umožňuje pracovat program AutoCAD, konkrétně byl 

zvolen AutoCAD 2011. 

 

6.1 Popis prostředí AutoCAD 

AutoCAD je softwarový program vyvinutý společností AutoDesk, který slouží pro 

2D a 3D projektování výkresů v různých odvětvích, např. v mapování, stavebnictví, 

strojírenství, elektrotechnice, atd. Je schopen pracovat s několika formáty výkresů, jehož 

nativním formátem je *.dwg. Dalšími datovými formáty jsou např. *.dxf, což je textová 

verze onoho zmiňovaného nativního formátu, dále *.dwf, *.dgn apod.  

 Základní grafická obrazovka je tvořena: 

• grafickým polem 

• menu 

• roletové 

• ikonové 

• panelem nástrojů 

• příkazovým řádkem 

  

6.2 Reference výkresů a ortofotomapy 

Proto, aby bylo možno vyhotovit DMT projektovaného území, bylo nutno spojit 

výkresy jeho stávajícího a projektovaného stavu v programu AutoCad, který tuto funkci 

umožňuje. V základním roletovém menu je na výběr z několika příkazů. Pro tuto práci bylo 
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použito příkazů Reference DWG a Reference s rastrovým zobrazením, o kterých je pojednáno 

v následujících kapitolách. 

 

6.2.1 Reference DWG 

Pro připojení *.dwg souboru je nutno k němu zadat cestu. Dále se zobrazí tabulka, 

ve které je možno před samotným vložením provést několik základních úprav jako 

například nastavit měřítko, ve kterém má být soubor připojen, úhel natočení, také bod 

vložení a to vše dvojím způsobem: 

• graficky na obrazovce 

• numerickou hodnotou 

Prvním krokem bylo zreferencovat soubory třech mapových listů obsahující 3D 

vrstevnice. Do jednoho z těchto tří souborů byly přidány zbylé dva výše uvedeným 

postupem pro referenci *.dwg. Všechny výkresy byly v souřadnicovém systému S-JTSK, a 

proto nebylo třeba zadávat měřítko, bod vložení ani úhel natočení, takže se na sebe 

vrstevnice souvisle napojily. Aby bylo možno dál s jednotlivými entitami připojených 

referencí pracovat, musí být svázány k prvotnímu výkresu. To se provede po otevření 

tabulky, ve které je výpis všech načtených externích referencí a to nejen formátu *.dwg. 

U každé reference je krom jejího názvu uveden stav, velikost a typ souboru. Zde je tedy 

možno s těmito, tzv. xrefy, pracovat. Mohou se otevřít v novém okně, připojit, uvolnit, 

následně znovu načíst, úplně odpojit nebo vázat. Jak již bylo zmíněno, musely se již 

připojené xrefy svázat. AutoCAD nabízí dva způsoby, jimiž jde tento příkaz provést: 

• Vázání 

Tímto způsobem se vytvoří jedinečné pojmenované hladiny externí 

reference, které jsou navázány do aktuálního výkresu. Název hladiny 

etxterní reference se po svázání přejmenuje na název bloku$0$název 

hladiny. 
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• Vložení 

V tomto případě nedochází k rozšíření názvu hladiny, ale je ponechán. 

Pokud již v aktuálním výkrese existuje hladina, kterou obsahuje i externí 

reference, všechny objekty v této hladině do ní budou vloženy. 

Výkresy výškopisného vrstevnicového podkladu byly sloučeny tzv. Vložením a to 

z důvodu stejných názvů hladin a jejich obsahu. 

 

 

Obrázek č. 13: Zreferencované tři mapové listy s 3D vrstevnicemi v programu AutoCAD 

 

Dále se do výškopisu připojil polohopis zaměřeného dosavadního stavu a výkres 

s polohovým i výškovým určením projektovaného lomu včetně jeho částí. Postup byl 

totožný jako u připojení jednotlivých mapových listů s 3D vrstevnicemi. 
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Jelikož během tvorby vizualizace došlo na základě požadavků investora k mnoha 

změnám v projektovaných lomech, tedy v daných podkladových výkresech, byly veškeré 

externí reference připojovány příkazem Vázání. A to z toho důvodu, aby byla jednoznačně 

odlišitelná výkresová kresba platného stavu. 

Po sloučení výše zmiňovaných tří výkresů se musela provést zásadní úprava, jíž 

bylo umazání 3D vrstevnic z oblasti projektovaného lomu, výsypky, valů a cesty. 

 

6.2.2 Reference s rastrovým zobrazením 

Posledním krokem bylo připojit ortofotomapu ve formátu *.tiff,a to příkazem 

Reference s rastrovým zobrazením. Stejně tak jako u připojení *.dwg souboru je nutno u 

připojení rastru zadat k němu příslušnou cestu. Proto, aby se po opětovném otevření 

výkresu nemusela cesta zadávat, je vhodné rastrový obraz vložit do složky s výchozím 

výkresem. 

Ortofotomapa nebyla v souřadnicovém systému JTSK, a proto se musela po 

následném vložení modifikovat. Protože pro transformaci rastru nebyla k dispozici žádná 

z nadstaveb AutoCadu z oblasti geodézie, bylo nutno jej zmodifikovat dostupnými 

funkcemi, které program AutoCad nabízí. 

Použité modifikace pro transformaci ortofotomapy: 

• Posun 

Tímto příkazem byla ortofotomapa posunuta o určitou vzdálenost 

v určeném směru prostřednictvím referenčního bodu. Určil se tedy 

identický bod, prostřednictvím kterého byl letecký snímek posunut. 

Identickým bodem se rozumí jednoznačně identifikovatelný bod zobrazen 

jak na snímku, tak ve vektorové kresbě. 
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• Otočit 

Otáčí objekt kolem referenčního bodu. Je nutno znát úhel pootočení 

nebo referenci. Jelikož nebyl znám úhel pootočení snímku vůči kresbě, tj. 

vůči souřadnicovému systému S-JTSK, bylo nutno použít referenci. 

Snímek se otočil kolem identického bodu, který byl již použit pro jeho 

posunutí. Nejprve se tedy zadá směr od identického bodu k jinému 

identickému bodu na snímku, a poté nový směr k totožnému bodu ale 

zobrazenému ve vektorové kresbě. 

• Měřítko 

Zvětší či zmenší vybraný objekt a zachová při tom jeho proporce, tzn., 

že se nedeformuje. Velikost snímku byla změněna na základě referenční 

délky a zadané nové délky. K tomuto úkonu se použily taktéž dva identické 

body. 

 

6.3 Vektorizace ortofotomapy 

Obecně se vektorizací rozumí převod rastrového obrazu do vektorové kresby v 

reálných souřadnicích pomocí jakéhokoliv grafického softwaru. Pro tuto vektorizaci bylo 

opět použito programu AutoCAD 2011. 

Vektorizace se prováděla z důvodu vymezení rozsahu lesního porostu, veškerých 

komunikací, stavebních objektů a vysílače. Vektorizace se prováděla kreslením úseček, 

křivek Spline a pro zobrazení vysílače se použila kružnice.  

Například pro vykreslení lesního porostu a komunikací bylo použito příkazu Spline. Spline 

představuje hladkou křivku, která prochází určenými body nebo v jejich bezprostřední 

blízkosti. Nejlépe tedy vystihuje průběh těchto prvků v mapě. 

Stavební objekty, tvořeny přímými spojnicemi, byly vykresleny úsečkami.  
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Každý druh prvku byl zakreslen v předem mnou zvolené hladině, jimž byly 

přiřazeny atributy. Atributy prvků se v tomto případě rozumí barva, typ a tloušťka čáry. 

Hlavním účelem této vektorizace bylo vymezit rozsah lesního porostu, aby bylo 

v následujícím zpracování DMT snazší umístění stromů do dané oblasti. Dále se tato 

vektorová kresba použila pro vyhotovení výkresů, ve kterých byly zobrazeny podélné 

profily, o kterých se pojednává v kapitole 8 ZPRACOVÁNÍ PROFILŮ A VÝKRESOVÉ 

DOKUMENTACE. 

Je nutno podotknout, že se nevektorizovaly prvky, které již byly v mapě vykresleny 

na základě přímého měření v terénu.  

 

7 ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO MODELU TERÉNU 

Pro vyhotovení 3D vizualizace daného území je prvotním úkolem vytvořit 

digitální reprezentaci onoho reliéfu. Tvorba digitálního modelu terénu včetně vizualizací se 

stává velmi módní záležitostí, a existuje celá řada softwarů, které je umožňují realizovat. 

V tomto případě byl digitální model terénu vytvořen prostřednictvím programu 

AtlasDMT. 

 

7.1 Popis softwaru AtlasDMT 

Jedná se o program české společnosti Atlas, spol. s.r.o., která byla založena v roce 

1990. Z počátku měl sloužit jako vlastní grafický software v oblasti inženýrské geodézie. 

V současnosti se tato firma drží jak na českém, tak i zahraničním trhu. [10] 

Software AtlasDMT slouží k projektování a geodetickým pracím, především 

k tvorbě a úpravě digitálního modelu terénu a k vytváření grafických výstupů nad ním. Má 

vlastní vývojové prostředí a je možno jej rozšířit nadstavbami. Společnost nabízí několik 

rozšiřujících modulů, mezi které patří např. Řezy, Krajina a POGledy, které byly použity 

pro tuto práci. Pro práce v programu AtlasDMT bylo využito manuálů [11] a [12]. 
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Veškeré práce byly prováděny v programu Kres, který je součástí systému 

AtlasDMT. Kres slouží pro tvorbu základních výstupů digitálního modelu terénu a 

specializované aplikace, které s daty modelu pracují. 

Program umožňuje spolupráci s výkresovými formáty, jimiž jsou například *.dxf, 

*.dgn, dále práci s rastry a textovými dokumenty obsahující souřadnice bodů.  

Základní obrazovka sestává z grafického okna, roletového a ikonového menu, a 

panelu nástrojů. 

 

7.2 Tvorba DMT 

Tato podkapitola definuje pojem Digitální model terénu. Dále je zde pojednáno o 

vstupních datech, kterými byl digitální model terénu tvořen. A posední část zahrnuje velmi 

detailní popis generace digitálního modelu terénu.  

 

7.2.1 Digitální model terénu 

Digitální model terénu je dle [13] digitální reprezentací reliéfu terénu, která je 

složena z dat a interpolačního algoritmu umožňujícího odvozovat nadmořské výšky 

v libovolných bodech nacházejících se uvnitř modelované oblasti. Tedy v místech, kde 

výška terénu nebyla změřena.  

Digitální model terénu je jedním z typů reprezentací terénního reliéfu. Dalšími 

druhy digitálního reliéfu, kterými lze tvářnost povrchu vyjádřit, jsou: 

• Digitální výškový model, zkr. DEM (angl. Digital Elevation Model) je 

postaven pouze na bodech, které jsou reprezentovány svou nadmořskou 

výškou. Pro jeho tvorbu nepoužívají žádné linie či polygony. 

• Digitální model povrchu, zkr. DSM (angl. Digital Surface Model), opět 

využívá pouze body se známými nadmořskými výškami, ovšem tento 
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model obsahuje i body charakterizující prvky na zemském povrchu, 

kterými jsou např. střechy budov, koruny stromů, apod. 

• Digitální model krajiny, zkr. DLM (angl. Digital Landscape Model), 

vychází zpravidla z Digitálního modelu terénu či Digitálního výškového 

modelu a je doplněn objekty nacházející se na jeho povrchu, jimiž jsou 

např. domy, silnice, stromy a jiné stavební objekty. S tímto modelem se 

setkáváme v konečné fázi vizualizace. 

 

7.2.2 Vstupní data pro tvorbu DMT 

Zdrojová data jsou logicky vždy výškopisná, tímto se rozumí, že mimo polohové 

souřadnice X a Y musí obsahovat také informace o výšce daného bodu, tedy souřadnici ve 

směru osy Z. Těmito body či 3D čarami prochází vygenerovaná plocha. V částech modelu, 

které neobsahují body, se výšky plochy dopočítávají na základně matematických vzorců. 

Nejznámějším takovýmto výpočtem je lineární interpolace, kterou ovšem program Atlas 

nepoužívá. Ten terén modeluje na základě matematického aparátu, nazývaného Bézierovy 

plochy, v hladké a oblé tvary. 

Jako hlavní zdroj pro generaci DMT může být textový soubor z geodetických 

zápisníků ve formátu: Číslo bodu Y X Z, které tvoří bodové pořady. Nebo lze použít 

výkresy v univerzálním formátu *.dxf obsahující 3D body, úsečky, křivky či plochy. 

V tomto případě byly vstupními daty výsledná kresba, která sestávala z veškeré 

podkladové dokumentace, krom ortofotomapy. Aby program mohl z těchto dat vytvořit 

DMT, musely se uložit jako soubor *.dxf.  
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7.2.3 Generace DMT 

Při založení nového dokumentu v programu Atlas je nutno předdefinovat 

vlastnosti listu dokumentu, tzn. velikost stránky v mm nebo jinými slovy formát papíru, 

dále je možno dokument složit z několika tiskových stránek, zvolit souřadnou soustavu 

listu, měřítko, název listu, barvu apod. Jelikož se jednalo o velmi rozsáhlé území, byl zvolen 

největší formát papíru – A0 na šířku. Po tomto kroku bylo možno vytvořit model terénu.  

V základním roletovém menu s názvem položky DMT byly vybrány Úlohy nad 

DMT, Operace s modelem a Generace modelu terénu. V dialogu Generace DMT je nutno zadat 

cestu vstupních dat, z nichž má být model terénu vytvořen, a vybrat z menu správný typ 

formátu, tedy dxf. Rovněž se v tomto dialogu musí zadat cesta a název výstupního souboru. 

Potvrzením tlačítka Start se provede analýza výkresu, kontrola vstupního souboru a zobrazí 

se další tabulka, v níž jsou zobrazeny veškeré hladiny, které vstupní soubor obsahoval. 

Mimo jejich název je zde vypsán počet a druh entit. V tomto kroku je možno určit patřičné 

hladiny, ze kterých má být model vytvořen. Vzhledem k tomu, že výkres obsahoval spoustu 

hladin nepotřebných k tvorbě DMT, byly pro onu tvorbu vypnuty. V případě, že v některé 

z hladin jsou obsaženy linie či křivky, lze navolit typ spojnic (Povinné, Lomové, Přímé, 

Ostrovní – lomové, Ostrovní – přímé). V tomto případě spojnice nebyly identifikovány, ale 

model se upravoval až po jeho vložení do půdorysu, o tomto je více pojednáno v kapitole 

7.3 Editace DMT. Dále nás toto okno vybízí k dalšímu potvrzení tlačítka Start, po němž 

následuje tzv. Generace sítě a následně se zobrazí statistika modelu, v níž je uveden počet 

bodů, z nichž bych model počítán, počet vygenerovaných hran a trojúhelníků. Tímto 

krokem proběhla kompletní tvorba modelu. 
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Obrázek č. 14: Dialog pro generaci digitálního modelu terénu v programu AtlasDMT 

 

Po úspěšném vygenerování modelu terénu je nutno jej vložit do výkresu příkazem, 

který je opět v základním menu DMT. Model lze vložit do již stávajícího půdorysu nebo 

založit nový. To závisí na tom, zda už list obsahuje nějaký výkres či nikoliv. V mém případě 

nebyl doposud v listu žádný výkres vložen, tudíž byl model založen i s půdorysem. Při této 

variantě si Atlas sám zvolí měřítko modelu v závislosti na formátu listu. Ve vlastnostech 

půdorysu bylo toto měřítko následně změněno na 1:5000 a to na základě formátu papíru, 

aby se model do listu vešel.  

Model je po generaci reprezentován pomocí nepravidelné trojúhelníkové sítě, 

často označovanou jako TIN (angl. TriangularIrregular Network). Toto zobrazení se 

z počátku jeví jako změť nepřehledných čar (viz. Obrázek č. 17) a vrcholy těchto 

trojúhelníků jsou tvořeny vstupními body, jejichž spojnice lze chápat jako hrany modelu 

terénu.  
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7.3 Editace DMT 

Krom toho, že je model reprezentován nepravidelnou trojúhelníkovou sítí, tedy 

tzv. normálními hranami, je také jeho výchozím zobrazením po vložení do půdorysu a je 

umožněno jej změnit ve vlastnostech DMT. Nejvhodnější variantou je zobrazení modelu 

pomocí plošek, což znamená, že jednotlivé plochy trojúhelníků jsou vyplněny barevným 

odstínem. Tuto barvu a způsob vyplnění je rovněž možno změnit. Aby byly na první 

pohled zřejmé výškové rozdíly terénu, bylo zvoleno vykreslení plošek trojúhelníků pomocí 

plynulé hypsometrie s desíti barevnými výškovými intervaly a plynulým přechodem.  

 

 

Obrázek č. 15: Projektovaný lom (Varianta B) po vložení povinných spojnic vykreslen pomocí 

plošek v programu AtlasDMT 
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7.3.1 Úprava obalových trojúhelníků 

Jedním z nedostatků programu Atlas je ten, že není schopen stoprocentně správně 

určit spojnice krajních bodů modelu terénu. V těchto vnějších oblastech, v nichž nejsou 

obsaženy výškové body, vygeneruje Atlas model terénu metodou lineární extrapolace. Což 

znamená, že v těchto místech terén neodpovídá skutečnosti. V takovýchto oblastech je 

nutno upravit vnější spojnice obalových trojúhelníků. 

Tyto výše zmíněné obalové hrany jsou zvýrazněny modrou barvou, tudíž jsou od 

normálních hran snadno rozlišitelné. K úpravě obalu jsou v Atlasu k dispozici tři základní 

funkce, které najdeme opět v menu DMT pod položkou Trojúhelníky. 

 

Funkce umožňující úpravu obalu DMT: 

• Upravit obal úsečkou 

Po spuštění tohoto příkazu se objeví u kursoru úsečka, pomocí níž lze 

obalové hrany upravovat. Princip spočívá v tom, že se nakreslí čára přes 

hrany, které se mají převést z normálních na obalové a opačně. V případě, 

že chceme zúžit okraj modelu, musí úsečka začínat vně modelu a směřovat 

směrem dovnitř skrz normální hrany a ty převede na obalové. Pokud však 

bude protínat úsečka trojúhelníky zevnitř, převede obalové hrany na 

normální. 

• Upravit obal 

Touto variantou se kurzor „dochytává“ jednotlivých obalových hran a 

stisknutím tlačítka myši se změní na hranu normální. Jde tedy o rušení 

obalu, které může být v určitých případech příliš zdlouhavé. 

• Zrušit obal 

Tímto příkazem se změní v jednom kroku všechny obalové hrany 

obsažené v modelu na normální. 
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Jelikož bylo potřeba upravit obal modelu jen v některých jeho částech a to jak 

převést obalové hrany na normální a naopak, byla zvolena varianta Upravit obal úsečkou. 

 

Obrázek č. 16: Trojúhelníková síť tvořena normálními a obalovými hranami 

 

7.3.2 Vkládání povinných spojnic 

Model bylo po jeho vložení nutno upravit tzv. povinnými spojnicemi v místech 

terénních zlomů. Rozdíl mezi hranami a povinnými spojnicemi spočívá v tom, že hrany 

jsou vytvořeny automaticky při generaci modelu. Kdežto povinné spojnice se vkládají se 

záměrem provést změnu tvaru modelu. Povinné spojnice jsou rozlišeny barvami. Lomové 

spojnice mají barvu červenou, povinné růžovou, přímé červenou (Viz. Obrázek č. 17). 

Typy povinných spojnic: 

• Lomové  

Obecně se jedná o nejčastější terénní hrany, pomocí nichž se modelují 

ostré terénní zlomy terénu v kolmém směru, a podél hrany se terén vyhladí. 

Tímto typem hran byla modelována nová navrhovaná příjezdová cesta, lom 

a spodní i vrchní hrana ochranných valů a výsypky. 
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• Povinné 

Tento typ hran nevytváří ostré zlomy a terén je vyhlazen nejen 

v kolmém směru, ale i v příčném. Využívá se jich pro zvýraznění například 

údolí, jak tomu bylo učiněno i v tomto případě.   

• Přímé 

Těchto hran se využívá v takových případech, v nichž je potřeba docílit 

rovných ploch. Tyto hrany byly vloženy mezi body, v nichž se objekty, tj. 

budovy, protínají s terénem.  

 

 

Obrázek č. 17: Trojúhelníková síť tvořena normálními hranami po úpravě povinnými 

spojnicemi 
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7.3.3 Editace bodů 

Jak již bylo zmíněno, byly plošky modelu terénu vykresleny pomocí plynulé 

hypsometrie. Tento způsob vykreslení umožnil zobrazení bodů s nulovou výškou, které 

bylo nutno z modelu odstranit. Jsou to body, kterým ve výkresu v AutoCADu nebyla 

přiřazena výšková kóta, tj. z-ová souřadnice. Opět v menu DMT existuje nabídka, pomocí 

níž lze snadno tyto body vyhledat a následně odstranit. V roletovém menu Body se zvolil 

příkaz Najít extrémní body a v tabulce je na výběr z několika položek. Je tedy možno 

vyhledat minima a maxima jednotlivých souřadnic X, Y a Z. V tomto případě byly 

vyhledány body s minimální z-ovou souřadnicí, které byly následně zrušeny. 

Mimo rušení bodů, bylo nutno do modelu terénu také vložit nové body, a to 

zejména v oblasti povinných spojnic. Tyto body sloužily pro správné umístění bodových a 

stěnových objektů na model terénu, kterými byl tvořen tzv. Digitální model krajiny (viz. 

kapitola 9.3 Modul krajina). 

 

8 ZPRACOVÁNÍ PROFILŮ A VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

Dalším požadavkem bylo vyhodnotit viditelnost území s projektovaným lomem a 

jeho příslušejících částí z chatové oblasti a ze silnice mezi obcemi Staré Heřminovy a 

Svobodné Heřmanice. Nejen, že tento požadavek byl vyhodnocen pomocí výsledné 

vizualizace, ale zajímavým řešením se stalo vyhotovení podélných profilů, z již výše 

zmiňovaných míst, směrem k navrženému lomu. Na těchto podélných profilech se dále 

vyznačila skutečná poloha lesního porostu (viz. kapitola 8.3 Export a úprava profilů), aby 

bylo zřejmé, zda z daného místa tedy je či není vidět oblast plánované otvírky ložiska. 

 

8.1 Podélný profil 

Obecně, se pod pojmem profil, rozumí svislý řez terénem, který je veden v ose 

stavby nebo kolmo k této ose.   



Tereza Steyerová: Vizualizace lomu pro projektové účely 

2013 48 

Tyto svislé řezy tedy rozdělujeme na: 

• Podélný profil – svislý řez terénem vedený v ose stavby  

• Příčný profil (řez) – svislý řez terénem vedený kolmo k ose stavby 

 

Rozdíl mezi podélným profilem a příčným profilem, častěji však nazývaný 

příčným řezem, je v jejich grafickém zobrazení. U podélného profilu se volí odlišné měřítko 

pro vodorovné vzdálenosti a pro výškové kóty. Zpravidla se pro výškové poměry volí 

měřítko 10× větší. U příčného řezu se však volí stejné délkové i výškové měřítko. [14] 

 

8.2 Tvorba profilů 

Profily, byly stejně jako digitální model terénu, zpracovány v softwaru AltasDMT, 

konkrétně jeho nadstavbou Řezy. [11] 

Řezy byly počítány přímo z modelu terénu, ale lze je vyhotovit i z textových 

souborů či tabulek obsahující body s výškovou souřadnicí. Aby program mohl vypočítat 

řezy z již vyhotoveného DMT, musely být do něj vloženy polygony modelového typu. 

Napříč těmito polygony, které vedly z chatové oblasti a již zmiňované cesty směrem 

k lomu, byly řezy vypočítány a graficky zpracovány.  

V základním roletovém menu Řezy byla vybrána varianta Vložit sestavu řezů pomocí 

průvodce. Pro jejich výpočet bylo potřeba nastavit základní údaje a parametry, jimiž byly: 

• Způsob určení trasy 

Zde bylo vybráno, aby se řez určil nad vybraným polygonem 

v dokumentu. Je zde ale možnost určit trasu řezu z textového souboru či 

nad již vybraným polygonem v příčném směru. 

• Způsob určení výšek bodů řezů 

Výšky v řezu byly určeny výpočtem z modelu terénu nad zadaným 

půdorysným polygonem.  
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• Volba modelu terénu 

V případě, že projekt obsahuje více modelů terénu, musí se zadat 

příslušný model, z něhož má být řez počítán.  

• Vložení svislého popisu 

Tento krok je poměrně důležitý. Zde se nastavuje, ve kterých místech 

řezu, má být svislý popis vložen. Tyto popisy lze vložit buďto na všechny 

lomové body nacházející se v polygonu nebo na určené v něm, dále na 

hrany modelu, na body s kódy, u nichž musí být určena tzv. priorita nebo 

se popisy dají vložit po kroku, tedy ve zvoleném intervalu. 

Dle nejlepšího uvážení byl tedy svislý popis, mimo staničení, vložen na 

lomových a přímých hranách modelu, aby byly v řezu jasně zřejmé zlomy 

terénu. Jimi se rozumí jednotlivé etáže lomu, ochranné valy, atd. 

• Návrh srovnávací roviny 

Atlas je schopen vypočítat výšku srovnávací roviny na základě dvou 

námi zadaných numerických hodnot. Je možno určit minimální vzdálenost 

od srovnávací roviny k bodu s nejmenší výškou v řezu nebo k bodu řezu 

se střední výškou. Vypočtená srovnávací rovina lze po vygenerování řezu 

změnit. 

• Směr výpočtu 

V tomto nastavení se zvolí, zda se má provést výpočet podélného řezu 

nebo příčný k již zadanému polygonu. 

• Staničení a další rozměry řezů 

Interval vkládaných bodů, tj. staničení, byl zvolen po 50 m.  Tato 

hodnota byla zvolena v závislosti na členitosti terénu a výchozím měřítku 

řezů. Jelikož byl svislý popis zvolen i na již zmiňovaných hranách, nebylo 

nutno požadovat hustší rozestupy u staničení.  
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Dále se zde dá nastavit, v jaké vzdálenosti od počátku polygonu nebo 

řezu má být uvedeno první staničení. Lze zde také omezit délku řezu na 

základě zvolené maximální délky nebo hodnoty staničení koncového bodu 

řezu. 

 

Takto bylo vytvořeno a následně upraveno celkem dvanáct podélných profilů pro 

každou z variant. Ve vlastnostech jednotlivých řezů byla nastavena měřítka délek, výšek a 

upravena hodnota výšky srovnávací roviny. Z vizuálního hlediska byly upraveny typy čar 

pro svislý popis, a to z plné čáry na čárkovanou. Následně se upravily pozice textu svislého 

popisu a počet desetinných míst pro všechna čísla v řezu.  

Pro každý vyhotovený řez byl vložen popis, jenž obsahoval: 

• Název a pořadové číslo profilu 

• Měřítko profilu 

• Výškovou kótu na srovnávací rovině 

• Svislou kótu 

• Staničení v metrech 

• Název použitého výškového systému 

 

8.3 Export a úprava profilů 

Z důvodu provádění dalších změn na těchto profilech v programu AutoCAD, 

bylo nutno je exportovat z Kresu do souboru *.dxf. Za úpravu se v této části považuje 

vložení stromů na profilovou čáru v úsecích, v nichž se ve skutečnosti v terénu lesní porost 

vyskytuje. Staničení, do nichž byly stromy vloženy, byla odměřena ve výše uvedeném 

výkrese pomocí kótování. 

U každého profilu byly změřeny vzdálenosti od počátku polygonu k hranicím 

lesního porostu. A to v místech, kde hranice lesa začínala i končila. Na základě těchto 

vzdáleností byly na profilové čáry vloženy rastrové obrazy se stromy prostřednictvím 
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příkazu Reference rastrového obrazu. Jejich velikost byla upravena tak, aby u jednotlivých 

profilů odpovídala danému výškovému měřítku. 

 

Obrázek č. 18: Ukázka podélného profilu s umístěnými stromy na profilové čáře 

 

8.4 Zpracování výkresové dokumentace 

Kompletní výkresová dokumentace sestávala ze dvou částí. První část tvořily výše 

uvedené výškové profily a druhou částí bylo jejich polohopisné vyznačení v mapě.  

Proto se musely vyexportovat i polygony, rovněž do souboru *.dxf, nad kterými 

byly profily vytvořeny a nato načteny jako externí reference do výkresu obsahujícího 

projektovaný lom s příslušnými částmi a vektorovou kresbu ortofotomapy, na níž byly 

veškeré komunikace, porost a stavební objekty. Každému polygonu bylo přiřazeno 

pořadové číslo profilu, aby bylo v mapě zřejmé, o který profil se jedná.  

Tento situační výkres, vyhotoven rovněž pro obě varianty, v měříku 1:7 000 pak 

tvořil polohopisné zobrazení profilů.  

Doplňujícími výkresy byly upravené ortofotomapy (kapitola 9.2 Úprava 

ortofotomapy a její ustavení), na nichž byly rovněž profily vyznačeny a očíslovány. 
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9 ZPRACOVÁNÍ 3D MODELU LOMU A OKOLÍ 

Celý 3D model pro vizualizaci byl sestaven z již vytvořeného digitálního modelu 

terénu objektů vyskytujících se na celém jeho území, které ve výsledku společně tvoří 

digitální model krajiny.  

Umístění objektů, tedy stromů, keřů a budov, do modelu terénu umožňuje modul 

Krajina programu AtlasDMT. Pro zobrazení výsledného digitálního modelu krajiny pak 

slouží program POGledy, též nazýván jako 3D Pohledy, který je nadstavbou softwaru 

Atlas. 

 

9.1 Import půdorys 

Prvotním úkolem pro vyhotovení 3D modelu a následné vizualizace bylo 

importovat vektorovou kresbu do půdorysu DMT.  

Program Kres nabízí několik způsobů jak přidat do již stávajícího půdorysu další 

vektorovou kresbu. Jelikož vstupní data byla ve formátu *.dxf, nebylo možno použít funkci 

v menu Půdorys, která pro tyto účely slouží. Ta je schopna pracovat pouze s polygony či 

body.  

V roletovém menu Soubory byl tedy vybrán příkaz Import DXF, po němž nás 

program vyzval k určení souřadné soustavy, tedy JTSK, a způsobu vložení půdorysu. Tímto 

je myšleno, zda se má založit nový půdorys či vložit nové objekty do aktivního půdorysu. 

Jelikož už byl půdorys založen při tvorbě DMT, bylo založení nového půdorysu odmítnuto. 

V následujícím okně bylo nutno zvolit cestu k vstupnímu souboru a další nezbytnosti pro 

jeho správné vložení. Hladiny obsažené ve vstupním souboru lze sjednotit do vybrané 

hladiny, která je již součástí projektu nebo je ve zdrojových hladinách ponechat. Jedním 

z klíčových kroků bylo správně nadefinovat inverzi jednotlivých souřadnicových os. Jelikož 

program AutoCAD používá pravoúhlý pravotočivý souřadný systém a JTSK, tedy i projekt 

v programu Kres, je definován levotočivým souřadnicovým systémem, musela být 
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zaměněna souřadnice X za souřadnici Y, a oběma těmto souřadnicím muselo být přiřazeno 

opačné znaménko. Po stisknutí tlačítka Start byla úspěšně vložena kresba do aktuálního 

půdorysu. 

Tímto krokem se z výkresu *.dxf vložily hladiny obsahující půdorys stavebních 

objektů a hranice lesního porostu. Ostatní hladiny byly z důvodu jejich nepotřebnosti 

vypnuty už v programu AutoCAD.  

 

9.2 Úprava ortofotomapy a její ustavení  

Aby se vizualizace co možná nejvěrohodněji přiblížila skutečnosti, byl model 

potažen poskytnutým leteckým snímkem, který však bylo nutno před samotným ustavením 

v programu AtlasDMT upravit tak, aby v ní byly zobrazeny projektované prvky.  

Nejprve byla v programu AutoCad tato ortofotomapa vytisknuta, neboli 

vykreslena, do souboru *.pdf, jenž obsahoval nejen samotné rastrové zobrazení leteckého 

snímku, ale i linie ohraničující projektované prvky, jimiž rozumíme lom, výsypku, 

příjezdovou cestu a ochranné valy.  

Dále byl tento rastrový obraz upraven v programu Adobe Photoshop. Dané oblasti 

určené k úpravě byly vyplněny texturami, které má program k dispozici. Pro oblast lomu 

byla použita modrošedá textura, pro cestu a výsypku světle šedá a oblast ochranných valů 

byla vyplněna hnědou texturou. 
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Obrázek č. 19: Upravené ortofotomapy (zleva Varianta A, varianta B) 

 

Dalším krokem bylo ustavit upravený rastr v Kresu programu Atlas. Ve 

vlastnostech půdorysu v záložce Rastry byl zvolen druhý způsob vložení rastrového obrazu – 

2. Seznam rastrů. Ten umožňuje obraz kreslit jako součást půdorysu zpravidla na digitální 

model terénu. Zjednodušeně jde říci, že zobrazení rastru je vůči modelu prioritní.  

Rastr se ustavuje zadáním minim a maxim ve směru souřadnicových os x a y. Tyto 

minima a maxima představují souřadnice levého dolního a pravého horního rohu 

rastrového obrazu v S-JTSK. Po zadání těchto hodnot je nutno toto tzv. Ustavení zapsat 

do souboru *.rus dialogem Ustav v souboru. Tento soubor se vytvoří v adresáři, v němž je 

rastr uložen a má charakter textového souboru, který obsahuje souřadnicové extrémy rastru, 

tedy xMin, xMax, yMin a yMax. 

 

Obrázek č. 20: Dialog pro ustavení textury 
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9.3 Modul krajina 

Jedná se o další z nadstaveb softwaru AtlasDMT, pomocí níž lze do půdorysu 

v Kresu vkládat objekty bodového či stěnového typu. Je jím umožněno snadné přenesení 

těchto objektů do programu 3D Pohledy (POGledy) pro vizualizaci návrhů 

v trojrozměrném prostoru. 

 

9.3.1 Bodové objekty 

Bodovými objekty obsaženými ve vizualizaci se rozumí keře, stromy a vysílač. 

V půdorysu se zobrazují jako kroužky o stejných či různých průměrech, jejichž velikost 

závisí na velikosti vytvořených objektů. Objekty lze do půdorysu vkládat buď jednotlivě, 

nebo do oblastí určenými polygony. Jelikož by se v případě volby vkládání objektů 

jednotlivě jednalo o velmi zdlouhavý proces, byl tak vložen pouze jeden prvek, kterým byl 

vysílač. Ostatní objekty, tedy stromy a keře, byly vkládány prostřednictvím polygonů. Při 

tomto umisťování je další možnost volby: 

• Vyplnit oblast 

Objekty byly v tomto případě rozmístěny v oblastech, které byly tvořeny 

importovanými liniemi ohraničující lesní porosty. Mimo tento stávající lesní 

porost byly vloženy keře na horní plochu výsypky, které umožňují znázornit 

budoucí stav lokality po provedení rekultivace. 

• Usadit podél linie 

Tímto způsobem byly vkládány objekty podél liniových staveb, kterými 

byla silnice v části Alt Erbersdorf a ostatní účelové komunikace. Na základě 

ortofotomapy zobrazené v půdorysu byly jednotlivé stromy posunuty tak, aby 

jejich poloha odpovídala stromořadí na ní zobrazeném. Tento způsob vkládání 

objektů byl vhodný i pro osázení funkční vegetace na svahy výsypky, která 

představovala tzv. biologickou rekultivaci po těžební činnosti. 
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V obou těchto případech se musí nastavit vzdálenost mezi jednotlivými objekty a 

maximální rozptyl jejich polohy z důvodu nepravidelného rozmístění. Mezi další základní 

nastavení patří velikost těchto objektů charakterizovanou jejich šířkou, absolutní výškou a 

výškou objektů nad terénem. Velikost může být nastavena pro všechny objekty v oblasti 

stejná, anebo je zde druhá možnost, že každý objekt bude mít jinou šířku a výšku. Jelikož 

druhá varianta znázorňuje realističtější vizuální pohled na krajinu, byla tedy nastavena 

minimální a maximální hodnota jednotlivých prvků. Tyto hodnoty lze změnit v programu 

POGledy. 

Při tomto vkládání objektů bylo důležité, aby jim byla přiřazena zvolená hladina. 

A to proto, že v programu POGledy, ve kterém se následně prováděla vizualizace, lze 

každé hladině přiřadit jiný rastrový obraz. Například vysílač musel být vložen do 

samostatné hladiny. Dále bylo pro vizualizaci použito vícero druhů stromů a keřů, tudíž 

byla pro každý tento druh vytvořena individuální hladina.  

Následně se musely vložené prvky exportovat do programu POGledy. To bylo 

provedeno příkazem Export objektů v menu Krajina. Po tomto příkazu se v kořenové složce, 

ve které je projekt uložen, vytvoří soubor s příponou *.ogt. Ten představuje exportované 

bodové objekty, které jsou rozčleněny do zdrojových hladin, jejichž atributy lze v programu 

POGledy měnit. Aby však byly tyto objekty kompatibilní s programem POGledy, musel 

mít stejný název jako soubor v programu Kres, z něhož byly objekty exportovány. 

 

9.3.2 Stěnové objekty 

Tvorba stěnových objektů, tj. staveb, je mnohem pracnější a náročnější. Celá 

stavba pak sestává z obrysu budovy, jejích stěn a střechy. 

Jako prvním krokem je nutno nakreslit obrys budovy. V tomto případě se již znovu 

nekreslil, ale použil se vložený polygon z importované kresby, která tyto obrysy stavebních 

objektů obsahovala. Důležitým krokem bylo určit nadmořskou výšku, tedy souřadnici Z, 

každému z vrcholových bodů polygonu. Na každý vrcholový bod polygonu byl vložen bod 
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přímo do modelu terénu, jehož výška byla automaticky odvozena na základě interpolačních 

výpočtů. Tato z-ová souřadnice je nezbytně důležitá ke správnému tzv. spuštění stěn. 

Příkazem Spustit stěny v menu Krajina se vyvolá okno, ve kterém lze nastavit jejich atributy.  

 

 

Obrázek č. 21: Dialog po vytvoření stěnových objektů 

 

Zde byly nastaveny hladiny, v níž mají být stěny a střechy vytvořeny, a výška 

horního okraje stěny od modelu terénu. Volba hladiny byla stejně jako u bodových objektů 

důležitá pro následující export stěnových objektů.  

Tento způsob tvorby střechy ji vytvoří jako rovinnou plochu. Pro tvorbu 

sklonitých střech, např. valbových či sedlových, je postup následující. Střecha je nakreslena 

do půdorysu několika plochami. Tyto plochy se kreslí pomocí polygonů, jejichž maximální 

počet vrcholů by měl být čtyři. Pokud je volen větší, dochází tak k deformaci této plochy, 

tedy střechy. Body, které tvoří spodní hranu střechy, musí mít hodnotu z-ové souřadnice 

totožnou s hodnotou horního okraje stěny u dané budovy. Z-ovou souřadnici hřebene 
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střechy pak tvořil součet výšky horní hrany stěny a výšky střechy, jejíž hodnota byla pro 

každou stavbu jiná.  

 

Obrázek č. 22: Schéma principu výpočtu nadmořské výšky hřebene střechy 

 

= + ℎ + ℎ  

kde: 

HV …  výsledná nadmořská výška hřebene střechy 

HA …  nadmořská výška průniku budovy s terénem 

hs …  výška stěny 

hV …  výška střechy 

 

Také pro střechy bylo potřeba zvolit individuální hladiny, stejně jako tomu bylo 

v případě stěn a bodových objektů. 

Dalším krokem bylo stěny vyexportovat z Kresu do 3D Pohledů. V roletovém 

menu Krajina je na výběr ze dvou příkazů: 

• Hladiny pro export stěn 

V tomto dialogu se vyberou všechny hladiny obsahující stěnové 

objekty a střechy, které jsou následně exportovány tlačítkem Export.  
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• Export stěn 

Tímto příkazem lze exportovat stěny obsažené v již vybraných 

hladinách. Je vhodný zejména tehdy, pokud dochází k úpravám stěn a 

jejich zařazení do hladiny je neměnné. 

Po tomto exportu se ve zdrojovém adresáři vytvoří soubor s příponou *.ogb 

obsahující veškeré stěnové objekty ve zdrojových hladinách. 

 

9.4 Volba a tvorba textur pro bodové a stěnové objekty 

Aby vizualizace nabyla realistické podoby, byly pro stěnové a bodové objekty 

upraveny či z větší části vytvořeny textury.   

Bodový objekt se exportem z Kresu do programu Pogledy nemění na prostorový 

objekt, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale na plošný s charakterem průhledné stěny, 

do níž se musí umístit textura. Tato stěna se při otáčení modelu natáčí společně s ním 

podle svislé osy procházející středem bodového objektu směrem k pozorovateli u 

obrazovky. Pro stromy a keře byly z valné většiny použity textury, které AtlasDMT nabízí 

volně ke stažení na svých webových stránkách. Ostatní použité textury v projektu byly 

vyhotoveny mnou samou a to v programu AdobePhotoshop.  

 

Obrázek č. 23: Ukázka použitých stromů pro bodové objekty 
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Pro stěnové objekty, tedy budovy a střechy, byly textury vytvořeny v programu 

AdobePhotshop.  

 

 

Obrázek č. 24: Ukázka vytvořených textur pro stěnové objekty 

 

Aby nedošlo k záměně, byly veškeré textury, vytvořené pro stěnové a bodové 

objekty, pojmenovány stejně jako jednotlivé hladiny. Každé hladině byl tedy přiřazen 

odpovídající rastrový obraz. 

 

9.5 Program POGledy 

Tato nadstavba programu AtlasDMT umožňuje zobrazit model terénu, tedy 

Digitální model krajiny, v perspektivním 3D průmětu.  

Mimo samotné zobrazení modelu je možné z tohoto programu exportovat rastry, 

jejichž výstupními formáty mohou být např. *.jpg, *.bmp, *.png, atd. Dalším způsobem 

zobrazení vizualizace pro běžné uživatele, kteří nemají k dispozici tento program, je 

videosoubor. A v poslední řadě umožňuje vyexportovat celý projekt jako 3D model (*.f3d), 

který zle otevřít ve free verzi programu POGledy, kterou nabízí společnost Atlas volně ke 

stažení na svých webových stránkách. 
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9.5.1 Nastavení projektu 

Aby se na modelu mohly provádět další práce v prostředí 3D Pohledy, je nutno jej 

nejprve otevřít v Kresu prostřednictvím ikony 3D -Pohledy na model terénu. Před samotným 

spuštěním programu lze nastavit prvotní pohled na model, tedy určit úhel a výšku pohledu.  

Pro správnou funkci programu musí být model v programu POGledy uložen do 

adresáře se všemi ostatními soubory a  

 Po otevření modelu v programu POGledy se 3D je nutno jej uložit do stejného 

adresáře, v němž se nachází ostatní soubory, kterými je finální digitální model krajiny 

tvořen, tj. model terénu a bodové a stěnové objekty.  

Název musí mít rovněž shodný s těmito soubory. Po uložení tohoto modelu se 

v adresáři založí dokument s příponou *.pog, který už je možno spouštět přímo v programu 

POGledy. 

Po otevření projektu je zobrazen pouze digitální model terénu. Aby tento model 

obsahoval veškeré objekty a textury, které ve výsledku společně s ním tvoří digitální model 

krajiny, je nutno jejich zobrazení nastavit.  

V dialogu Zobrazení modelu je možné zadat způsob, jakým se má model vykreslit. 

Mezi základní vykreslení trojúhelníkové sítě modelu patří jednobarevná výplň a plynulá či 

ostrá hypsometrie. Další možností, jejíž volbou je možno docílit nejvěrohodnějšího 

zobrazení modelu, je potáhnutí tohoto modelu zadanou texturou. V tomto případě se 

jednalo o upravenou ortofotomapu, jejíž zobrazení bylo nastaveno na poloprůhledné. To 

znamená, že pod texturou jsou viditelné plošky a jejich osvětlení. Aby byl letecký snímek na 

modelu zobrazen na správné pozici, bylo nutno jej ustavit. Jelikož už byl soubor *.rus 

vytvořen při ustavení textury v Kresu, stačilo jej pouze načíst příkazem Čti ze souboru. 

Mají-li být již exportované objekty z programu Kres v modelu zobrazeny, je nutno 

je nejprve zapnout a následně jim nastavit příslušné textury v dialogu Nastavení objektů a 

fasád. V tomto dialogu jsou jednotlivé hladiny importovaných bodových a stěnových 

objektů, a jsou rozděleny na: 
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• Hladiny pro objekty 

Obsahují seznam hladin, ve kterých jsou bodové objekty exportované 

z programu Kres, tedy veškeré stromy, keře a vysílač. Těmto hladinám je možno 

změnit jejich vlastnosti, které již byly nastaveny v programu Kres při jejich tvorbě, 

jako jsou šířka, výška a výška objektu nad terénem. Aby bylo možno přiřadit 

k jednotlivým hladinám jejich příslušnou texturu, musí se změnit typ objektu 

z třírozměrného tělesa na typ Textura. Dále se pro každou hladinu nastaví cesta 

k textuře, která přísluší právě dané hladině. 

• Hladiny pro fasády 

V této záložce jsou rovněž vypsány všechny exportované hladiny, které byly 

v programu Kres vytvořeny. Každé budově byla přiřazena jiná fasáda, která byla 

právě pro daný objekt vytvořena. Aby nedošlo k záměně, byl název fasády totožný 

s názvem budovy. V případě vybraných textur, např. pro střechy, bylo zvoleno 

průsvitné vykreslení a odstín barvy. Toto nastavení obarvilo danou texturu ve 

zvoleném barevném odstínu. Dále byly některé textury vykresleny dlaždicově. Což 

znamená, že se textura neroztáhla na celou plochu stěnového objektu, ale 

vykreslila se na ni opakovaně vedle sebe, přičemž bylo nutno zadat rozměry 

dlaždice. 

• Individuální fasády 

Tyto fasády pro jednotlivé stěny by musely být zadány v programu Kres a jsou 

upřednostňovány před výše uvedenými hladinami pro fasády. 

Mezi další nastavení projektu patřilo Osvětlení, jehož výsledným efektem je 

vzbuzení dojmu osvětlení modelu z určité strany, což spočívá v určení směru paprsku 

dopadajícího na model. Tento směr paprsku je dán velikostí horizontálního a vertikálního 

úhlu. Pokud je horizontální úhel roven 0°, pak paprsek směřuje od jihu na sever. V případě 

vertikálního úhlu dopadá paprsek kolmo na model, je-li jeho hodnota 90°. 
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Aby se zamezilo dojmu, že model tzv. trčí ve vzduchu, byl pod něj vložen 

podstavec. Ten zpravidla nemá žádný funkční význam, pouze čistě estetický a může se 

vykreslit jako válec, hranol či pouze jako bočnice modelu v libovolné barvě. 

Poslední vizuální úpravou bylo zobrazení pozadí. Lze jej vykreslit jednou z široké 

škály barev nebo opět texturou. Pro reálné znázornění pozadí byl zvolen rastrový obrázek 

s motivem oblohy. 

 

 

Obrázek č. 25: Ukázka Digitálního modelu krajiny v programu POGledy 

  

9.6 Výstupní formáty 3D modelu lomu a okolí 

Posledním úkolem bylo vytvořit finální výstupy digitálního modelu krajiny 

zobrazující projektované území, které by objednateli zprostředkovaly na tento 3D model 

ucelený pohled. Za vhodné výstupní soubory byly považovány takové formáty (viz. 

následující kapitoly), prostřednictvím kterých by bylo umožněno objednateli či jinému 

běžnému uživateli zobrazit pohled na 3D model. 
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9.6.1 Export rastrových obrázků 

Nejjednodušším způsobem zobrazení byly rastrové obrázky, které bylo možno 

z programu POGledy exportovat v několika datových formátech např. *.bmp, *.jpg, *.png a 

jiné. Pro obě varianty projektovaného lomu byly vyhotoveny pohledy ze všech světových 

stran. Poté ucelený pohled na model, který byl doplněn textovým popisem místního a 

pomístního názvosloví poskytující orientaci vzhledem k okolí na modelu. A mezi poslední 

exportované obrázky patřily pohledy z chatové oblasti a silnice mezi Starými Heřminovy a 

Svobodnými Heřmanicemi směrem k plánovanému lomu. 

 

 

Obrázek č. 26: Pohled na projektovaný lom v programu POGledy 

 

9.6.2 Export videozáznamu 

Animace je další z možností výstupu, kterou program POGledy umožňuje. 

Vhodným vyobrazením modelu je průlet nad modelem terénu z ptačí perspektivy či 

průchod po povrchu terénu. Vzniká na základě snímání modelu z definované polohy 

kamery. Způsob dráhy kamery lze zvolit ze dvou možností.  
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• Interpolace 

V tomto případě je dráha počítána na základě určení počtu snímku mezi 

počáteční a koncovou polohou kamery. Tyto pozice kamery vytvářejí tzv. klíčové 

snímky. Jelikož jejich počet není omezen, je možno jich vložit několik podle 

potřeby, které pak na sebe budou navazovat. Seznam pozic je možno uložit do 

souboru *.lstp a je možno je kdykoliv do projektu znovu načíst. 

• Polygon 

Na modelu je potřeba rozmístit body polygonu, jimiž bude kamera procházet. 

Nebo další možností je importovat již vytvořený polygon v programu Kres ve 

vstupním formátu *.plg. Z toho vyplývá, že již vytvořené polygony je možno 

upravovat, ukládat a následně načítat podle potřeby.  

Při samotném exportu animace se však musí zobrazení polygonu, včetně čísel 

vrcholových bodů a vzdáleností mezi těmito jednotlivými vrcholy, vypnout. Za 

klíčové snímky se v tomto případě považují vrcholy polygonů a i zde se musí určit 

počet snímků mezi nimi. Důležitost je zde kladena na nastavení polohy kamery a 

polohy cíle. Musí se zvolit, zda kamera bude kopírovat terén v zadané nadmořské 

výšce nebo bude polygonem procházet v konstantní nadmořské výšce. Co se týče 

polohy cíle je možno nastavit, že kamera bude snímat konstantní polohu danou 

souřadnicemi X, Y a Z. Což znamená, že poloha kamery jde napříč polygonem, 

ale osa záběru směřuje k cílovému bodu. Další možností je zadat konstantní směr 

kamery. V tomto případě se zadává úhel natočení (ve vodorovném směru 

vzhledem k polygonu) a úhel sklonu (ve směru svislém od linie polygonu) osy 

záběru. V případě, že budou tyto úhly rovny nule, pak bude za osu záběru 

považována sama linie polygonu. 
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Obrázek č. 27: Dialog pro nastavení polygonu před exportem animace 

 

Před samotným exportem animace lze přímo v programu POGledy shlédnout, jak 

bude výsledný videozáznam vypadat, což značně snižuje dobu této práce, protože samotný 

export záznamu se z důvodu obrovského množství dat, z nichž je model tvořen, stává 

zdlouhavým procesem. 

Po příkazu Exportovat do souboru stačí zadat cestu výstupního souboru do 

patřičného adresáře a zadat správnou kompresi. Mezi další finální nastavení patří určit 

počet pořizovaných snímků za vteřinu, popřípadě počet opakování těchto snímků. Volbou 

ikony Start se spustí zápis videozáznamu do zvoleného výstupního formátu. 

 

9.6.3 Export modelu pro AtlasFree 3D 

I přes jednoduchý postup při exportu tohoto souboru, poskytuje výsledná 

prezentace modelu, z již zmiňovaných výstupů, nejdetailnější pohled na něj. Projekt je 

zapsán ve formátu *.f3d a lze jej otevřít ve volně šiřitelné prohlížečce AtlasFree3D, kterou 

si lze stáhnout na internetových stránkách společnosti Atlas. 
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V souboru jsou ztvárněny veškeré objekty, budovy, textury aj. tak, jak byly před 

exportem v projektu nastaveny a nelze na nich provádět žádné změny. Slouží výhradně pro 

prohlížení a prezentaci modelu, popřípadě vložit polygon a spustit animaci. 
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10 ZÁVĚR 

Jednoznačným cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení vizualizace lomu pro 

projektové účely. 

Klíčovým úkolem se tedy stala tvorba digitálního modelu terénu v programu 

AtlasDMT. Nad tímto modelem pak byly vytvořeny podélné profily a k nim vyhotovena 

patřičná výkresová dokumentace. Ta sestávala z výkresů samotných výškových profilů ve 

výškovém souřadnicovém systému Bpv a dále ze situačních výkresů v měřítku 1:7000 

s jejich polohovým určením v polohovém souřadnicovém systému JTSK. Grafické 

zpracování bylo prováděno v programu AutoCAD 2011. 

Vizualizace projektovaného lomu byla zpracována pomocí modulu Krajina a 

nadstavby POGledy v programu AtlasDMT. Výsledek vizualizace byl prezentován 

prostřednictvím pohledů na zájmovou lokalitu v podobě obrázků *.jpg, videozáznamu, 

který zachycuje ucelený pohled na digitální model krajiny z ptačí perspektivy a 3D modelu 

v souboru *.f3d, jež si lze prohlédnout v programu AtlasFree3D.  

Z důvodu již tak časové náročnosti, která byla zapříčiněna četnými změnami 

v projektu během jeho tvorby a vyhotovením dvou variant modelu, nebyly pro stavební 

objekty použity žádné fotorealistické textury, z čehož vyplývá, že chaty a domy plně 

neodpovídají skutečnosti. Důraz se však kladl na projektovaný lom, a proto lze tento 

nedostatek považovat za zanedbatelný. 

Způsob, kterým byl určen polohopis stávajících objektů, tedy metodou vektorizace 

rastru, byl vzhledem k rozsáhlému území a z pohledu přesnosti, kde by jiné metody byly 

nepřiměřeně náročné svému účelu, dostačující. 

Kromě vyhotovení kompletního projektu, který splňuje požadavky kladené ze 

strany objednatele, bylo nerozlučnou součástí celé této práce seznámit se s danou 

problematikou v oblasti povrchové těžby ložisek. Pro jasnější představu o zájmové lokalitě, 

byla provedena rekognoskace a obchůzka terénem, při níž bylo pořízeno několik 

fotografických snímků, které tvoří fotodokumentaci této bakalářské práce (Příloha č. 25). 
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Vizualizace bude sloužit pro vytvoření reálného pohledu na vlastní lom a blízké 

okolí. Její využití by mělo být především pro jednání se správními orgány i veřejností tak, 

aby zřejmé provedené změny směřovaly především ke snížení nepříznivých dopadů na okolí 

a životní prostředí.  
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