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Anotace 

P edm tem této bakalá ské práce je popis postupu prací p i výpo tu kubatury 

uloženého stabilizátu z tepelné elektrárny Tisová, vznikající z tuhých zbytk  po spalování 

uhlí.  

V první ásti je popis postupu a metody budování m ické sít  s využitím 

technologie GNSS a zam ení zájmového území polární prostorovou metodou. M ení 

bylo provedeno v závazných referen ních systémech eské republiky ve 3. t íd  p esnosti. 

Navazují výpo etní práce nam ených dat vedoucí k vyhodnocení seznamu 

sou adnic podrobných bod , mapového podkladu a tvorb  digitálního modelu terénu a 

výpo tu kubatur ukládání stabilizátu. 
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Summary 

The thesis describes the process of cubic volume calculations of Tisova power plant 

stabilizer which is formed as solid residual from coal burning. 

The first part describes the process of building a surveying network system by the 

GNSS technology methods and capturing a selected area by spatial polar method. 

Measurement was performed with the 3rd class precision of the Czech reference system. 

Next part calculates the sourced data in order to evaluate the grid, map base, to 

create the digital model of the selected area and to calculate the cubic volume of stabilizer 

disposal. 
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Seznam použitých zkratek 

GPS   Global Positioning System (Globální polohový systém) 

GNSS Global Navigation Satellite System (Globální naviga ní satelitní 

systém) 
GPR1   souprava odrazného hranolu s p ímým m ením 

GRZ122  souprava odrazného hranolu s 360° m ením 

DMT   digitální model terénu 

RTK   Real Time Kinematic (Kinematické m ení v reálném ase) 

S-JTSK Sou adnicový systém - Systém jednotné trigonometrické sít  

katastrální 

Bpv   Výškový systém – Balt po vyrovnaní 

WGS84  World Geodetic System 1984 (Sv tový geodetický systém 1984) 

L1   Jednofrekven ní nosná frekvence 

L2   Dvoufrekven ní nosná frekvence 

P   Precision code (P esný kód) 

C/A   Coarse/Acquisition code (hrubý/volný kód) 

WLAN (WI-FI) Wireless Ethernet Compatibility Aliance (bezdrátová 

komunikace v po íta ových sítích) 

CZEPOS  Sí  permanentních stanic GNSS eské Republiky 

Grid digitální model terénu tvo ený pravideln  rozmíst nými výškovými 

body 

TIN   triangulated irregular network (nepravidelnou trojúhelníkovou sí ) 

  



Petr Beníšek: Zam ení a výpo et kubatury uloženého stabilizátu v elektrárn  Tisová 

2015  1 

 

1. Úvod 
Cílem bakalá ské práce bylo výškopisné a polohopisné zam ení stavu úložišt  

stabilizátu na kazet  . 5 za rok 2014 a výpo tu kubatury uloženého stabilizátu za rok 

2014. Další ástí výpo tu bylo ur ení množství volné kapacity kazety . 5 dle projektové 

dokumentace, tedy kolik je kazeta pro ukládání stabilizátu schopna pojmout do jejího 

napln ní. Stabilizát vzniká z tuhých zbytk  po spalování uhlí a je ekologicky ukládán 

do vybudovaných kazet pro ukládání stabilizátu.  

Objednatelem zakázky byla EZ a.s. Elektrárna Tisová. Lokalita se nacházela 

ve východní ásti areálu elektrárny Tisová v katastru obce Tisová u Sokolova. P ístup 

na tuto lokalitu je pouze se svolením EZ a.s. Elektrárna Tisová dle vnit ních p edpis . 

Zem m ické práce probíhaly v n kolika na sebe navazujících etapách. V první 

ásti byla provedena rekognoskace terénu, na ní navazovalo vybudování m ické sít  

s do asnou stabilizací bod . Pro výpo et bod  . 4001, 4003 a 4007 m ické sít  bylo 

použito technologie GNSS a metody RTK s využitím m icího p ístroje Leica Viva GS 15. 

Zbývající body . 4002, 4004, 4005 a 4006 byly vypo teny v polygonovém po adu totální 

stanicí LEICA TCRP 1201+. Pomocné m ické body byly zam eny ve 3. t íd  p esnosti 

se st ední sou adnicovou chybou mxy = 0,06 m. 

Další ástí bylo zam ení výškopisu a polohopisu terénních tvar  a povrchu kazety 

. 5 polární prostorovou metodou s využitím totální stanice LEICA TCRP 1201+. 

Podrobné body byly rovn ž zam eny ve 3. t íd  p esnosti se st ední sou adnicovou 

chybou mxy = 0,14 m. 

Dle pokyn  objednatele byl výškopisný a polohopisný plán vyhotoven 

ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv) a polohovém systému Jednotné 

trigonometrické sít  katastrální (S-JTSK). 

Nam ená data byla dále zpracována ve výpo etním programu Groma a grafické 

zpracování bylo provedeno v grafických programech MicroStation SE a Atlas DMT. 

Výsledkem bakalá ské práce byl grafický výstup proveden v m ítku 1:1000 dle 

požadavk  objednatele obsahující terénní tvary zájmového území a výsledné hodnoty 

kubatur a ostatní výpo etní dokumentace. 
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2. Popis lokality elektrárny Tisová 

Elektrárna Tisová leží dle [10] v západní ásti Sokolovské pánve mezi Krušnými 

horami a Slavkovským lesem. Je nejzápadn ji situovaným energetickým zdrojem 

EZ, a. s., a pat í k nejstarším hn douhelným elektrárnám. Leží v nadmo ské výšce 

405 m n. m. a geograficky je tém  v geometrickém st edu láze ského trojúhelníku, jehož 

vrcholy tvo í láze ská m sta Karlovy Vary, Mariánské Lázn  a Františkovy Lázn . Je 

vybudována na míst  p vodní hornické obce Tisová, která musela svého asu ustoupit 

d lní innosti. O jejím umíst ní práv  do t chto míst (Obrázek 1) rozhodly dva d ležité 

faktory - eka Oh e, ze které je zásobována vodou, a blízké zásoby sokolovského hn dého 

uhlí. 

 

Obrázek 1: Lokalita ukládání stabilizátu v elektrárn  Tisová [15] 

Lokalita se nachází v katastru obce Tisová u Sokolova. Kazeta . 5 na úložišti 

Silvestr se rozkládá ve východní ásti Elektrárny Tisová. Jedná se o další etapu ukládání 

stabilizátu, který vzniká z tuhých zbytk  po spalování uhlí. Doprava stabilizátu 

z elektrárny na úložišt  je zajišt na pasovou dopravou (Obrázek 2) a u výsypných stanic 

dále výkonnými naklada i (Obrázek 3), které upravují kone ný tvar úložišt . 

Možnost využití stabilizátu mimo ukládání se ve stavebnictví používá jako 

podkladní vrstva pod pozemní komunikace. 
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Obrázek 2: Úložišt  stabilizátu 

Obrázek 3: P esun stabilizátu 
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3. Metody m ení polohopisu a výškopisu 
V následující ásti je popsán postup geodetických inností a metod m ení 

polohopisu a výškopisu. P i m ení polohopisu a výškopisu pro ukládání stabilizátu 

na kazet  . 5 byla použita polární prostorová metoda a technologie GNSS-RTK 

pro zhušt ní bodového pole. 

Pod pojmem polohopisné m ení rozumíme dle [6] zam ení podrobných 

polohových bod  a um lých objekt  na povrchu tak, aby byly jednozna n  dány jejich 

rovinné geometrické vztahy. Podrobné polohopisné m ení m žeme m it íselnými nebo 

grafickými metodami. 

U výškového m ení dle [6] ur ujeme výšky jednotlivých bod , které nám 

znázor ují terénní tvary. Interpolací výšek na spojnicích mezi m enými body vytvo íme 

tzv. vrstevnice. Hustota m ených bod  nám ur uje výstupní m ítko. 

Dnes p evládá m ení polohopisu a výškopisu sou asn , kdy u totálních stanic 

u jednotlivých m ených bod  registrujeme m ené hodnoty úhel, délku a výšku cíle p ímo 

do pam ových za ízení. Další výhodou je možnost registrace poznámek k jednotlivým 

bod m, tzv. kód . Ty se následn  využívají pro tvorbu digitálních map. Kódy mohou 

obsahovat vztah k jednotlivým prvk m, jako jsou nap . kraj komunikace, rohy budov, 

terénní hrany, inženýrské sít , lampy, sloupy a mnoho dalších. To vede p i následujícím 

zpracování v kancelá i k velké úspo e asu, kdy v terénu z velké ásti odpadá nutnost 

kresby m ického ná rtu. 

P i tvorb  digitální mapy úložišt  stabilizátu bylo použito kódového m ení, kdy se 

zam ovaly terénní hrany a body na terénu a jejich pr b h na celé ploše zájmového území. 

3.1. Polární prostorová metoda 
V dnešní dob , kdy p evládají elektronické dálkom ry, se prostorová polární 

metoda stala základní metodou geodetických m ení. Pro použití této metody je t eba 

vycházet z již vybudované sít  m ických bod  v zájmovém území. 

Základním principem metody (Obrázek 4) je m ení šikmé délky d od známého 

bodu, vodorovného úhlu  a zenitového úhlu z na ur ovaný bod. Sm rník  však p ímo 

zm it nelze a proto m íme vodorovný úhel od známého bodu (orientace).  
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Obrázek 4: Prostorová polární metoda [14] 

 

= d.sin (z).cos ( ),     (3.1) 

= d.sin (z).sin ( ),     (3.2) 

= d.cos (z).     (3.3) 

P i ur ování výšek (Obrázek 5) je t eba zm it výšku stroje vp a znát výšku cíle vc, 

která se b hem m ení m že neustále m nit. P i m ení je d ležité zaznamenat každou 

zm nu výšky cíle. 

 
Obrázek 5: Ur ení výšek [14] 

 

.    (3.4) 
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3.2. Metoda m ení technologií GNSS 
Technologie globálních družicových naviga ních systém  (GNSS) slouží k ur ení 

polohy kdykoli a kdekoli na Zemi prost ednictvím vysílaných signál  z um lých družic 

(Obrázek 6). Hlavní výhodou je umožn ní ur ení polohy v jednotném sou adnicovém 

systému v reálném ase (WGS84) pro celou Zemi, který lze p evést do národních 

sou adnicových systém . Tyto systémy pracují 24 hodin denn  bez ohledu na po así a 

denní nebo ro ní dobu.  

Dle [5] je nejrozší en jší družicový naviga ní systém NAVSTAR GPS vybudovaný a 

provozovaný armádou Spojených stát  amerických, který byl áste n  uvoln n i pro civilní 

použití. 

Obdobou amerického systému NAVSTAR GPS je pro Evropu projekt Evropské unie 

Galileo. Jeho nejbližší spušt ní je plánováno na rok 2015. 

Využití technologie GNSS se dle [12] v dnešní dob  uplat uje nejen v doprav , ale i 

v oblastech jako jsou telekomunikace, geodézie, zem d lství, vyhledání a t žba ložisek 

nerostných surovin. Další využití je i p i p edvídání možných kritických a katastrofických 

situací a ochran  nejen obyvatel. Z ekonomického hlediska se p edpokládá, že v roce 2020 

budou v provozu asi 3 miliardy p ijíma . 

 

 
Obrázek 6: Systém GNSS [17] 
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3.2.1. Princip m ení GPS 

Dle [5] je princip ur ování polohy a asu m ení doby ší ení signálu mezi družicemi a 

p ijíma em. Systém GPS využívá pro ur ení polohy a asu principu kódového a fázového 

m ení. U kódového m ení je ur ena tzv. zdánlivá vzdálenost vzhledem k použití levných 

krystalových hodin p ijíma e (p esnost v cm). Fázové m ení je založeno na spo ítání 

po tu nosných vln v etn  zlomkové ásti (p esnost na mm). U geodetického m ení jsou 

m ení provád na min dv ma p ijíma i sou asn , referen ní stanicí a p ijíma em v terénu. 

Každý vyslaný signál je kombinací nosné vlny, dálkom rného kódu a naviga ní zprávy. 

Vysílání je provád no na dvou frekvencích L1 a L2. Frekvence L1 o vlnové délce 19 cm 

obsahuje tzv. P kód (p esný) a C/A kód (hrubý). Druhá frekvence L2 o vlnové délce 24 cm 

obsahuje jen P kód. Sou ástí signálu je i naviga ní zpráva obsahující nap . parametry 

ob žné dráhy družice, p ibližné parametry ob žných drah všech družic kosmického 

segmentu a jiné. 

3.2.2. M ení metodou GNSS p i geodetických prací 

Vzhledem k požadavk m objednatele pro m ení bylo nutné m ení provád t 

v systémech S-JTSK a Bpv. Proto bylo využito technologie GNSS p i ur ování polohy a 

výšky u stanovisek . 4001, 4003 a 4007. Tyto body byly ur eny metodou m ení RTK 

s kontrolním m ení asi po t ech hodinách. Kontrolní m ení bylo t eba provád t 

minimáln  asi po hodin , aby došlo k jiné konfiguraci družic na ob žné dráze. P i výpo tu 

navíc byla kontrola provedena na vzdálené orientace zhuš ovacích bod . M ení bylo 

provedeno systémem Leica Viva GNSS. 

Kvalita výsledk  p i tvorb  bod  m ické sít  technologií GNSS je dána dle p ílohy 

. 9 k vyhlášce 31/1995 Sb. v platném zn ní. St ední chyby jednoho m ení vypo tené 

z dvojic m ení jsou dle [18] pro metodu RTK dána st ední sou adnicovou polohovou 

chybou mxy = 1,0 cm. Tím je zajišt na p esnost m ení ve 3. t íd  kvality se st ední 

sou adnicovou chybou mxy = 0,06 m. Nam ené hodnoty se pohybují dle protokolu o RTK 

observacích (viz p íloha . 2): 

• GDOP : 1,4 – 1,6, 

• 3D kvalita: 0,013 m – 0,026 m. 
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3.2.3. Metody m ení GPS 

Rozd lení metod m ení uvádí [4]. 

a) Statická – metodu adíme mezi tzv. postprocesní metody. To znamená, že 

nam ená data zpracováváme až ukon ení m ení. M ení observací na bod  

probíhá n kolik hodin až dn . Používá se pro velmi p esné m ení s p esností  3-

5 mm. 

b) Rychlá statická – metodu adíme též mezi tzv. postprocesní. M ení observací trvá 

jen n kolik minut až desítky minut. Pat í mezi nej ast jší používané 

postprocessingové metody s p esností 5-10 mm. Nevýhodou je dlouhá doba 

m ení, proto je t eba použití dvoufrekven ní GPS.  

c) Stop and go – jedná se o obdobu rychlé statické metody, jen s tím rozdílem, že 

zpracování dat probíhá za pohybu. V po átku m ení je nutná inicializace, poté 

probíhá vlastní m ení. P i výpadku je nutná nová inicializace. 

d) Kinematická – metoda obdobná metod  stop and go, s tím rozdílem, že p ijíma  se 

umí inicializovat za pohybu a p i výpadku není pot eba nová inicializace. Využívá 

se hlavn  k monitorování trajektorií. 

e) RTK – jedná se o metodu získávání polohy v reálném ase. Na roveru stanice se 

p ijímají nejen vlastní data z družic, ale i tzv. korekce. To jsou opravy chyb hodin 

ze satelit  a chyb atmosféry. Korekce jsou p edávány bu  ze satelit , nebo 

prost ednictvím referen ních stanic. Výpo ty jsou ešeny na rover externím 

za ízením nebo p ímo firmwarem GPS p ijíma e. Ty jsou p enášeny pomocí rádia 

nebo datových služeb mobilních operátor . 

3.2.4. Sí  permanentních stanic GNSS eské republiky 

(CZEPOS) 

CZEPOS je dle [18] sí  28 permanentních stanic rovnom rn  rozmíst ných na území 

eské republiky (Obrázek 7), které poskytují uživatel m korek ní data pro p esné 

ur ení pozice. Ve správ  Zem m ického ú adu jich je 23 umíst ných na budovách 

katastrálních ú ad  resp. pracoviš . Zbylých 5 stanic je umíst no a spravováno 

v deckými a akademickými pracovišti. V p íhrani ních oblastech sousedních stát  je 

dalších 27 stanic zapojených do této sít . 



Petr Beníšek: Zam ení a výpo et kubatury uloženého stabilizátu v elektrárn  Tisová 

2015  9 

 

Korek ní data v reálném ase jsou poskytována p es internet a k jejich p íjmu je 

zapot ebí mobilní internetové p ipojení. CZEPOS  poskytuje uživatel m celkem 

3 kategorie služeb. 

• Kategorie DGPS (diferen ní GPS) – umož uje p ijímat pouze kódová m ení v reálném 

ase s p esností do 10 cm, 

• Kategorie RTK (kinematika v reálném ase) – zapot ebí je dvoufrekven ní aparatura 

schopná p ijímat a zpracovávat RTK korekce s p esností na centimetry. Tato kategorie 

poskytuje služby RTK, RTK3-NS (RTK z nejbližší stanice) a RTK3-GG (RTK 

s korekcemi GPS a GLONASS). 

• Kategorie VRS (virtuální referen ní stanice) – k výpo tu se používá dat z více stanic 

CZEPOS, které tvo í tzv. sí ové ešení. Výpo et je generován pro virtuální stanici 

automaticky vytvo enou v lokalit  ma ení. P esnost m ení v kategorii je udávána 

na centimetry. V této kategorii nabízí CZEPOS 9 služeb závislých na aparatu e a 

kompatibilit . 

Další možností výpo tu pozice je až po skon ení m ení a po stažení soubor  

korek ních dat tzv. Postprocessing. Data lze stáhnout pro zadaný interval m ení 

ve formátu RINEX z p edem zvolené stanice. P esnost je udávána na centimetry až 

milimetry. Nabízené služby jsou RINEX a virtuální RINEX. 

 

Obrázek 7: Sí  permanentních stanic GNSS eské republiky [18] 
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4. Použité p ístroje a pom cky pro m ení 
M ení bylo provád no s využitím trojpodstavcové soupravy s použitím 

d ev ného stativu Leica, soupravy odrazných hranol  GPR1, GRZ122 a geodetické 

teleskopické hliníkové výty ky (Obrázek 8). 

Profesionální vysouvací d ev né stativy se vyzna ují dlouhou životností, absorbcí 

vibrací, nedochází ke kroucení nohou a jsou použitelné na v tšinu totálních stanic. 

Standardní sada odrazných hranol  Professional se skládá z hranolu s antireflexní úpravou, 

držáku a cílového ter e. Maximální dosah m ení je 3500 m. Použit byl ješt  360° hranol 

pro Smart Anténu s dosahem 600 m. 

Teleskopická hliníková výty ka dosahuje výšky hranolu až 4,65 m. Nastavení 

výšky je zajišt no upínacími šrouby. Libela je umíst na v kovovém uložení. 

 

Obrázek 8: Geodetické pom cky 

Pro m ení stabilizátu byla použita elektronická totální stanice LEICA TCRP 1201+ 

ady systému 1200, který umož uje bezhranolové m ení s nejvyšší možnou p esností až 

do délky 1000 m s nejmenším možným rozptylem paprsku. P esnost úhlového m ení je 

udávána 1´´(0,3 mgon), m ení délek s p esností 1 mm+1,5 ppm a bezhranolové 

2 mm+2 ppm. Dále je možná kompatibilita s GPS/GNSS v rámci jedné sestavy nasazením 

GPS SmartAntény na tzv. SmartStation. Další možností ešení jedné sestavy je tzv. 

SmartPole, která umož uje dálkové ovládání totální stanice. Nam ená data se jednoduše 
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ukládají na pam ovou kartu. Technické parametry totální stanice jsou uvedeny 

v Tabulce 1. Obrázek a popis totální stanice je na Obrázku 9.  

 

Obrázek 9: Popis totální stanice Leica TCRP 1201+ [19] 

a) transportní držadlo 
b) kolimátor 
c) dalekohled s integrovaným dálkom rem 
d) vyty ovací sv tlo EGL – žluté a ervené 
e) vysíla  PowerSearch 
f) p ijíma  PowerSearch 
g) koaxiální optika pro dálkové a úhlové m ení (výstup laserového paprsku) 
h) držák pam ové karty CF 
i) vodorovná ustanovka 
j) zámek trojnožky 
k) svislá ustanovka 
l) zaost ovací šroub 
m) držák baterie 
n) „stylus“ pro ovládání dotykového displeje 
o) dotykový displej 
p) krabicová libela 
q) stav cí šroub trojnožky 
r) okulár 
s) klávesnice 
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Tabulka 1: Technické parametry totální stanice Leica TCRP 1201+ 

Dalekohled 

Zv tšení: 30x 

Zorné pole: 1°30´ 

Minimální vzdálenost: 1,5 m 

M ení úhl  

P esnost (ISO 17123-3): 1´´ (0,3 mgon) 

Rozlišení na displeji: 1´´ (0,1 mgon) 

Kompenzátor rozsah: 4´(0,07 gon) 

Kompenzátor p esnost: 0,5´´ (0,1 mgon) 

Kompenzátor: centralizovaný dvouosý, elektronická 

                          kompenzace        

M ení délek na hranol (IR) 

Dosah: 3000 m 

P esnost standardní: 1 mm+1,5 ppm 

P esnost rychlé: 3 mm+1,5 ppm 

P esnost tracking: 3 mm+1,5 ppm 

M ení délek bez hranolu (RL) 

Dosah: 1,5 m – 1000 m 

P esnost < 500m: 2 mm+2 ppm 

P esnost > 500m: 3 mm+2 ppm 

Všeobecné údaje 

P esnost laserové olovnice: 1 mm/ 1,5m 

Hmotnost: 4,8 - 5,5 kg 

Pracovní teplota: - 20°C až + 50°C 

 

P i zhušt ní bodového pole byla použita sestava Leica Viva GS 15 (Obrázek 10) 

skládající se z p ijíma e GS 15, který je hardwarov  p ipraven na všechny sou asné i 

budoucí signály GNSS. Dle [11] se jedná o dvoufrekven ní GNSS p ijíma  s integrovanou 

anténou s podporou všech možných GNSS systém . Lze jej sestavit od nejlevn jší GPS-L1 

až po pln  vybavenou verzi se všemi dostupnými licencemi GNSS. Vyzna uje se též 

velkou odolností proti pádu. Sou ástí je ovládací panel (kontroler) CS 15. Pro komunikaci 

je vybaven Bluetooth a integrovaným GSM a rádio modemy i pomocí WLAN. 

Pro ukládání dat je možno použít CF nebo SD kartu. 



Petr Beníšek: Zam ení a výpo et kubatury uloženého stabilizátu v elektrárn  Tisová 

2015  13 

 

 
Obrázek 10: Sestava GS 15 na výty ce [11] 

 

Tabulka 2: Technické specifikace Leica Viva GS 15 

GNSS specifikace 

Po et kanál : 120 

P íjem signál : GPS L1, L2, L5 

                            Galilleo L1, L2 

Výkon a p esnost 

P esnost v RTK (ISO 17123-8):  

Statická - horizontální 5 mm + 0,5 ppm 

               - vertikální 10 mm + 0,5 ppm 

Kinematická - horizontální 10 mm + 1 ppm 

                       - vertikální 20 mm + 1 ppm  

Hardware 

Opera ní teplota: -40°C až +65°C 

Vlhkost: 100% 

Odolnost pádu: s výty kou do 2m na tvrdý povrch 

Baterie: Li-Ion, 7,4 V, 4,4 Ah, 7,5 h p i GSM 

Komunikace 
Rádio modemy 

3G GSM / UMTS / CDMA 
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5. Vybudování bod  m ické sít  pro ú ely výpo tu 

kubatury 
P ed zapo etím geodetických prací bylo a je d ležité seznámení se s terénem 

v dané zájmové oblasti a zam ovanými objekty tzv. rekognoskace. Z toho plyne použití 

vhodné m ické metody, dle lenitosti volba polohy a druh stabilizace m ických bod  a 

napojení na stávající sí  polohového a výškového bodového pole, použití technologie 

GNSS. 

Základem pro m ení polární prostorovou metodou je vybudování m ické sít . 

Ta by m la obsahovat rozmíst ní jednotlivých bod  tak, aby bylo možno zam it celé 

zájmové území. 

Po rekognoskaci v terénu a z podklad  o základním a podrobném polohovém a 

výškovém bodovém poli bylo zjišt no, že se vdané lokalit  nenachází sí  t chto bod . 

Z t chto d vod  byla p i vybudování bod  m ické sít  (Obrázek 12) použita 

technologie GNSS metodou RTK s využitím systému CZEPOS pro výpo et polohy a 

výšky bod  . 4001, 4003 a 4007. Ostatní do asn  stabilizované body . 4002 a 4006 byly 

vypo teny jako p echodné stanovisko a body . 4004 a 4005 v oboustrann  uzav eném 

polygonovém po adu. P i výpo tech byly m eny vzdálené orientace zhuš ovacích bod  a 

bod  podrobného polohového bodového pole. 

P i výpo tu polygonového po adu nebyly p ekro eny povolené odchylky dle 

legislativy (viz p íloha . 3) a lze konstatovat, že byly dodrženy mezní odchylky a 

geometrické parametry stanovené ve 3. t íd  p esnosti. 

Stabilizace jednotlivých bod  byla zvolena jako do asná d ev nými kolíky 

s vyzna ením st edu h ebíkem na vrchu kolíku pro p esnou centraci (Obrázek 11). 

 
Obrázek 11: Do asná stabilizace d ev ným kolíkem 
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Obrázek 12: Ná rt polygonového po adu 
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Zem m ická innost je dána ze zákona .200/1994 Sb. o zem m ictví a provád cí 

vyhlášky .31/1995 Sb., kterou se provádí výše uvedený zákon. Úplné zn ní legislativních 

dokument  lze najít v [8]. 

Zem m ické innosti jsou oprávn ny vykonávat pouze odborn  zp sobilé 

fyzické osoby s ukon eným st edoškolským nebo vysokoškolským vzd láním 

zem m ického sm ru. 

Výsledky zem m ických inností musí být ov eny odborn  zp sobilou osobou 

k výkonu zem m ických inností, že svými náležitostmi a p esností odpovídají 

právním p edpis m a podmínkám písemn  dohodnutým s objednatelem. 
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ení polohopisu a výškopisu dané 

Mapová díla dle [7] sloužící jako vhodné podklady pro inženýrskotechnic

mají na rozdíl od výlu n  polohopisných map obsahovat i výškopis zobrazené l

ení výškopisu obsahuje výškové zam ení bod  povrchu terénu, jak p

i m ení zájmového území se jednalo zvlášt  o m

Tyto výškové pom ry se v mapách velkých m

vrstevnicemi, technickými šrafami nebo jen výškovými kótami. Dle 

ené lokality a výstupního m ítka zvolíme metodu, kterou výškopisný 

plán vyhotovíme.  Dnes nejpoužívan jší metodou pro m ení polohopisu a výškopisu je 

polární prostorová metoda, která byla použita p i m ení dané lokality

ní terénních ploch 

ní terénních ploch je definování t etího rozm

 

Kóty nám rychle a p esn  poskytují informaci o absolutní i relativní výšce terénu. 

2] svislá vzdálenost mezi skute ným horizontem bodu a p

nulovou hladinovou plochou. Relativní výška je rozdíl p evýšení dvou bod

ujeme na významná místa terénu. Tím ale nezískáme ž

jen nám poskytnou p esnou a rychlou informaci o výšce terénu.

Obrázek 13: Výšky bod  [3] 
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ení polohopisu a výškopisu dané 

sloužící jako vhodné podklady pro inženýrskotechnické ú ely, 

 polohopisných map obsahovat i výškopis zobrazené lokality. 

 povrchu terénu, jak p irozeného, tak 

ení zájmového území se jednalo zvlášt  o m ení hran a bod  

mapách velkých m ítek zobrazují 
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ítka zvolíme metodu, kterou výškopisný 

ení polohopisu a výškopisu je 
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ným horizontem bodu a p íslušnou 

evýšení dvou bod  (Obrázek 13). 

ujeme na významná místa terénu. Tím ale nezískáme žádnou p edstavu o 

esnou a rychlou informaci o výšce terénu. 

 



Petr Beníšek: Zam ení a výpo et kubatury uloženého stabilizátu v elektrárn  Tisová 

2015  18 

 

6.3. Vrstevnice 

Vrstevnice jsou dle [2] áry spojující body o stejné nadmo ské výšce, které se 

konstruují na základ  zam ených podklad  mezi jednotlivými body a výstižn  znázor ují 

skute ný terén. V závislosti na m ítku mapy a celkovém sklonu se vhodn  ur uje základní 

interval vrstevnic. V p ípadech, kdy je terén p íliš plochý, se vrstevnice zp es ují 

dopln ním o další interval. V grafickém znázorn ní se pro lepší tení v map  hlavní 

vrstevnice zd raz ují siln jší árou a v nejasných ástech ur ení sm ru sklonu se dopl ují 

spádovkami jak uvádí [3]. Pro rychlejší ur ení výšek se vrstevnice popisují kótou 

umíst nou do p erušených vrstevnic s nato ením textu ve sm ru stoupání (Obrázek 14).  

Konstrukci vrstevnic provádíme interpolací a výsledné stejné hodnoty spojíme jako 

souvislou áru. 

V dnešní dob  provádí výpo et a tvorbu vrstevnic po íta ová technika s možností 

výb ru rozli ných softwarových aplikací. 

 

 
Obrázek 14: Zákres vrstevnic v map  [20] 

6.4. Technické šrafy 

Tam, kde dochází k náhlé zm n  sklonu terénu a tím i k p ekro ení minimálního 

rozestupu vrstevnic, používáme technické šrafy. Jsou to st ídav  delší a kratší árky 

ve sm ru spádu, které se dopl ují o kótu ke zjišt ní velikosti úhlu sklonu (nap . v zá ezech 

nebo náspech liniových staveb). 
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7. Zpracování dat 

Po ukon ení terénních prací prob hl výpo et a vyhodnocení nem ených dat a pro 

následné zpracování byl použit software Groma v. 8, MicroStaion SE, Atlas DMT v.3.8. 

7.1. Výpo etní práce 

Výpo etní práce s následným vyhodnocením nam ených dat a tvorbou seznamu 

sou adnic byly zpracovány softwarem Groma v. 8.  

7.1.1. Groma v. 8 

GROMA v. 8 je geodetický systém pracující v prost edí MS Windows. Systém je 

dle [13] ur en ke komplexnímu zpracování dat od surových údaj  p enesených z totální 

stanice až po výsledné seznamy sou adnic, výpo etní protokoly a kontrolní kresbu. 

Program GROMA je ur en ke geodetickým výpo t m. Lze v n m ešit všechny 

základní geodetické úlohy. Navíc obsahuje jednoduchou grafiku a možnost digitalizace 

rastrových dat. Umí zpracovávat data ve formátech všech b žných záznamník , dávkov  i 

jednotlivými výpo ty. Seznamy sou adnic m že exportovat a importovat ve velkém 

množství r zných formát . Body m žete v seznamech ozna it až dvacetiznakovými kódy 

(tyto kódy lze registrovat již p i m ení). Navíc m žete p ipojit libovolnou námi 

sestavenou kódovací tabulku, která p evádí kódy na popisy.  

7.1.2. Výpo et zápisníku m ení a sou adnic bod  

Nam ená data, která byla uložena na pam ové kart , bylo nyní t eba importovat 

do programu Groma a provést výpo et. Jako první bylo t eba importovat body m ické sít  

m ené technologií GNSS metodou RTK ve formátu TXT a provést výpo et polygonového 

po adu bod  . 4002, 4004, 4005 a 4006. Protokol o výpo tu polygonového po adu je 

v p íloze . 3. Poté již byly známy sou adnice všech bod  m ické sít . Ukázka výpo tu 

v programu Groma v. 8 je na Obrázku 15. P i výpo tech v programu Groma dochází 

k automatickým zavád ním tolerancí dle nastavené t ídy p esnosti, podle nichž jsou 

testovány mezní odchylky a geometrické parametry. P i p ekro ení se zobrazí varovné 

hlášení, kdy je možno výpo et ukon it nebo pokra ovat jak uvádí [13]. P i m ení byly 
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7.2. Grafické zpracování
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Obrázek 15: Výpo et m ených dat v programu Groma v.8 [
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7.2.1. MicroStation SE 

MicroStation je dle [16] špi kový software pro 2D a 3D CAD a informa ní 

modelování, který byl cílen  vyvinut pro architektonická, projek ní, stavební a provozní 

ešení distribu ních sítí, silni ních a železni ních staveb, most , budov, telekomunika ních 

sítí, vodárenských a kanaliza ních sítí, zpracovatelských závod  nebo dol .  

MicroStation poskytuje nástroje a flexibilní možnosti k modelování, dokumentaci, 

kreslení a mapování prakticky libovolného typu a rozsahu. Zaru uje také podporu a 

kompatibilitu pro nebývale široké spektrum profesionálních oborových aplikací 

spole nosti Bentley i jiných dodavatel . 

Výhody MicroStationu jsou jist  hardwarová nenáro nost, velká kompatibilita 

s CAD systémy, využití v nejr zn jších odv tvích, možnost instalace mnohých nadstaveb 

jako nap . MGEO, GeoTools a jiné, práce s referen ními výkresy, databázemi a mnoho 

dalších. 

7.2.2. Postup zpracování 

V prvním kroku bylo pot eba importovat seznam sou adnic i s p íslušnými kódy 

jednotlivých bod . P i na tení bylo využito kódové tabulky, která p i adila jednotlivým 

kód m atributy v pracovním prost edí výkresu, jako jsou vrstva, barva, typ áry, tlouš ka 

áry, atributy textu. Tím se automaticky vygeneroval výkres ve 3D formátu. 

Dále bylo t eba provést vizuální kontrolu výkresu a opravit vzniklé nedostatky. 

Pro orientaci tvar  zam eného povrchu terénu bylo ve výkresech použito technických 

šraf a vrstevnic. Ve výkresu byla dále dopln na tabulka s popisem zakázky, severka, popis 

sou adnic k ížk  sou adnicového sytému.  

Výsledný grafický výstup byl vyhotoven v m ítku 1:1000 na formát A1 viz p íloha 

. 6. Dle požadavk  objednatele bylo dále digitální zpracování exportováno do formátu 

DWG. 
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8. Digitální model terénu 
Digitální model terénu jak uvádí [2] p edstavuje digitální prezentaci zemského 

povrchu bez lidských projev  na n m, jako jsou nap . stavby, mosty a veškerá zele . Tento 

model umož uje ur ovat nadmo ské výšky v libovolných bodech uvnit  modelové oblasti. 

Prvky, které prezentují model terénu, tvo í množina bod , linií a ploch. 

Dle [5], [2] vznikají v sou asné dob  stále dokonalejší softwarové prost edky 

pro tvorbu, prezentaci a analýzu t chto model . 

K nej ast ji používaným zdroj m dat pro tvorbu digitálních model  pat í: 

• geodetická m ení, 

• m ení GPS, 

• laserové skenování, 

• fotogrammetrická m ení, 

• družicové záznamy a další. 

8.1. Atlas DMT v. 3.8 

Atlas DMT je dle [9] software, který zpracovává 3D nam ená nebo projektovaná 

data ve formátu dxf. Zpracovaná data tvo í digitální model terénu. Princip zpracování 

spo ívá vložením (importem) dat ve form  bod  nebo hran skute ného nebo 

projektovaného terénu, kde každému bodu o sou adnici x, y náleží práv  jedna hodnota z. 

Výsledný model se skládá z bod  trojúhelníkové sít . 

Využívá se zejména p i výpo tu kubatur, tvorb  vrstevnic, p í ných ez , sklon . 

Existuje ada nadstavbových modul  pro r zné pot eby výpo t . 

8.2. Tvorba DMT 

P ed samotným výpo tem kubatury bylo pot eba vytvo it digitální model terénu dle 

polohopisného a výškopisného zam ení dané lokality. Pro výpo et byl použit software 

Atlas 3.8. Po vytvo ení a úprav  DMT byla vypo tena kubatura matematickým 

porovnáním dvou model . První, vytvo ený za rok 2013 a druhý za rok 2014. Výsledkem 

je protokol vytvo ený programem v textovém tvaru (viz p íloha . 7). 
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8.3. Postup tvorby DMT 

Podkladem pro vytvo ení DMT byl seznam sou adnic nam ených hodnot vlastním 

m ením. Na tením, kontrolou a úpravou hran dané lokality softwarem MicroStation SE 

byl vytvo en digitální výkres dané lokality ve 3D formátu a exportoval jej do formátu dxf. 

Ten sloužil jako základní formát pro tvorbu DMT v softwaru Atlas. 

Po spušt ní programu byl na ten a tím vytvo en model terénu tímto zp sobem: 

Generace sít   na tení modelu ve formátu dxf  start. P i na ítání byl definován typ 

spojnic a entit v jednotlivých hladinách. Po té byl model upraven v editoru sít  

(Obrázek 16) a upraveny body a hrany obalu. Tím byl model p ipraven k samotnému 

výpo tu kubatury. 

 

 

 
Obrázek 16: Úprava modelu v editoru sít  [9] 
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8.4. Používané datové modely 

Dle [5] se pro tvorbu digitálních model  nej ast ji používají dva typy datových 

model . 

Grid – jedná se o pravidelnou sí  výškových bod , kde základní prvkem je bu ka 

skládající se ze tve ice bod . Je vhodný p edevším pro tvorbu relativn  plochého terénu. 

TIN – jedná se o nepravidelnou trojúhelníkovou sí , která je mnohem p esn jší a 

ú inn jší pro prezentaci reliéfu. Ten je tvo en nepravidelnými trojúhelníkovými ploškami. 

Má mnohem menší nároky na pam  a jeho generování a m že reprezentovat i složit jší 

terén v etn  d r i svislých povrch . Nespolehlivé výsledky jsou pouze u plochého terénu. 

8.5. Matematický popis terénní plochy 

Povrch terénu je dle [2] velmi nepravidelný a v n kterých p ípadech velmi lenitý. 

V n kterých místech je povrch hladký, jinde s lomenými arami, které narušují její 

hladkost (Obrázek 17). Existují um le vytvo ené terénní stupn , které jsou sou ástí terénu. 

T mto jev m íkáme singularita. Matematicky jsou definována jako nespojitost derivace i 

funkce. Pokud se jich chceme zbavit, je t eba rozd lit plochy na menší ásti. Tyto plošky 

jsou již geometricky definovatelné a tím vy ešíme složité terénní plochy. 

 

Obrázek 17: Terénní plochy [2] 

8.6. Typy terénních model  

Nej ast ji používané terénní modely jsou polyedrický, rastrový a plátový. 

8.6.1. Polyedrický model 

Model je dle [2] tvo en sítí nepravidelných trojúhelníkových plošek p iléhajících 

k sob  a tvo í nepravidelný mnohost n (Obrázek 18). Vrcholy t chto plošek tvo í body 

ur ené m ením geodetickými metodami. 
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Obrázek 18: Polyedrický model [2] 

8.6.2. Rastrový model 

Rastrový model je dle [2] tvo en sítí tverc  (bun k) stejné velikosti, kde každému 

z nich náleží jedna hodnota. Vrcholy t chto tverc  nejsou p ímo m ené body, ale jsou 

vyjád eny matematickým postupem (obrázek. 19). P esnost modelu je závislá na velikosti 

bun k, obecn  platí, ím menší tím lépe lze zachytit povrch terénu. 

 

Obrázek 19: Rastrový model [2] 

8.6.3. Plátový model 

Model získáme rozd lením povrchu na nepravidelné plošky trojúhelníkového nebo 

ty úhelníkového tvaru. Každou z plošek je proložen hladký plát, což zaru uje vyhlazení 

celého modelu a p irozen jší reprezentaci terénu (Obrázek 20) jak uvádí [2].  

 

Obrázek 20: Plátový model [2] 
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8.7. Analytické metody ešení nad DMT 

Nedílnou sou ástí práce s digitálním modelem terénu je nejen jeho tvorba, ale 

hlavn  jeho využití v praxi. Dle [5] se eší r zné analýzy v oblasti výpo t  objem  mezi 

dv ma DMT, otázky viditelnosti p i výstavb  nap . vysíla  a radar  a jeho umíst ní 

v terénu. Dále slouží k výpo t m velikosti sklon  a jeho orientaci mající význam p i 

územním plánování, nebo modelování plochy povodí, tvorby drenážních sítí a konstrukci 

hydrografu odtoku srážek s využitím p i povodních.  
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9. Výpo et kubatur 
Postup p i výpo tu kubatury a další jiné možnosti jsou popsány v této kapitole. 

V tomto p ípad  bylo op t použito softwaru Atlas DMT v. 3.8. 

9.1. Výpo et kubatury 

Poté bylo p istoupeno k samotnému výpo tu kubatury uloženého stabilizátu za rok 

2014. Výpo et spo íval v porovnání hlavního a srovnávacího modelu, p i emž výpo et byl 

proveden na celé ploše hlavního modelu. Jako hlavní byl zvolen model vytvo ený m ením 

za rok 2014 a srovnávací byl p evzatý z dokumentace za rok 2013. 

Další ástí výpo tu bylo ur ení volné kapacity kazety . 5. Výpo et byl shodný jen 

s tím rozdílem, že hlavní model byl projekt kazety . 5 dodaný zákazníkem a srovnávací 

model m ení za rok 2014. Díl í výsledky jsou uvedeny v protokolu o výpo tu kubatury 

v p íloze . 7. 

Dle [9] je objem t lesa vymezeného dv ma modely terénu, z nichž jeden je ozna en 

jako hlavní a druhý jako srovnávací, se stanoví sou tem objem  výpo tových trojbokých 

hranol . Podstavy t chto hranol  zobrazené v p dorysu tvo í trojúhelníkovou sí , která 

vznikne položením trojúhelníkových sítí obou model  p es sebe a zavedením vhodných 

pomocných spojnic (Obrázek 21). Výšky výpo tových hranol  ve vrcholech jejich 

trojúhelníkových podstav jsou ode teny z nevyhlazené plochy hlavního a srovnávacího 

modelu. Z uvedeného vyplývá, že objem se po ítá pouze v oblastech zachycených v obou 

modelech terénu. Tam, kde hlavní terén leží výš než terén srovnávací, jsou vypo tené díl í 

hodnoty zahrnuty do kladné ásti výsledného objemu a naopak v místech, kde srovnávací 

terén p evyšuje terén hlavní, jsou zjišt né díl í objemy p ipo teny k ásti záporné 

(Obrázek 22). Jestliže dojde k prostorovému protnutí modelovaných ploch, rozd lí jejich 

pr se nice p íslušné výpo tové hranoly na oblast kladného a záporného objemu. 
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Obrázek 21: Objem t lesa mezi dv ma modely [9] 

 

 

 
Obrázek 22: Vztah mezi hlavním a srovnávacím modelem [9] 

9.2. Další zp soby výpo tu kubatur 

Dále jsou uvedeny další možnosti zp sob  výpo tu kubatur, tzn. metoda tvercové 

sít , metoda pomocí profil  a metoda pomocí vrstevnic. 

9.2.1. Metoda tvercové sít  

Metoda výpo tu kubatur pomocí tvercové sít  (Obrázek 23) se dle [1] používá 

p edevším u málo lenitého terénu a staveb s rovinným charakterem. Princip metody je 

rozd lení daného území stavby na soustavu dvou rovnob žných rovin, tím získáme 

ty boké hranoly. Výškov  se zam í vždy jejich vrcholy. Celkový objem je sou et objem  

jednotlivých hranol  sít . 
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Dále m že nastat p ípad, kdy ást stavby p echází z náspu do zá ezu nebo naopak. 

Tzn., že sítí prochází nulová ára (Obrázek 24), kde nedochází k výškovým zm nám v i 

projektu.  

 Poloha sít  musí mít po dobu stavby stálou polohu. Zajišt ní polohy m že být 

provedeno nap . do asnou stabilizací d ev nými kolíky.  

 

Obrázek 23: Metoda tvercové sít  [7] 

 

Objem ty bokého hranolu se vypo ítá podle vzorce: 

.     (9.1) 

 

Celkový objem je: 

.      (9.2) 
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Obrázek 24: Rozd lení sít  nulovou árou [1] 

 

P i výpo tu, kde sítí prochází nulová ára, se tverec rozd lí na násypovou a 

výkopovou ást (Obrázek 24). 

 

Vzorec pro objem násypové ásti je: 

  => .     (9.3) 

Vzorec pro objem výkopové ásti je: 

  => .   (9.4) 

9.2.2. Metoda pomocí profil  

Uplatn ní metody výpo tu kubatur pomocí profil  (Obrázek 25) se dle [1] v praxi 

používá u staveb protáhlých v podélném sm ru jako nap . silni ní i železni ní stavby.  

Princip spo ívá v rozd lení t lesa na n kolik p í ných ez  vedených kolmo k podélnému 

ezu stavby. Stani ení zobrazené v podélném profilu nám udává vzdálenost jednotlivých 

p í ných ez , kde jejich plocha slouží pro výpo et objemu. Objem jednoho dílu je tedy 

pr m r sousedních ploch a jejich vzdálenosti d. 
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Obrázek 25: Výpo et kubatury metodou profil  [21] 

 

Objem jednoho dílu je dán vzorcem: 

.      (9.5) 

Pro p esn jší výpo et objemu platí: 

.    (9.6) 

9.2.3. Metoda pomocí vrstevnic 

Uplatn ní této metody se dle [1] používá tam, kde máme jako podklad pro výpo et 

již zam ený vrstevnicový plán nebo jako podklad sloužila stávající mapa v rastrové 

podob . Princip spo ívá v rozd lení na jednotlivé ezy (vrstevnice), kde vypo teme plochy 

sousedních vrstevnic (Obrázek 26). Rozdíl výšek je dán intervalem vrstevnic nebo jej 

p ímo ode teme z podkladu. Objem se poté vypo te podle vzorce pro válec 

(u pravidelného terénu) nebo podle vzorce pro komolý kužel (u lenit jšího terénu)a objem 

zbytkového t lesa se vypo te podle vzorce pravidelného t lesa, kterému se nejvíce blíží. 

 

Obrázek 26: Metoda pomocí vrstevnic [7] 

Vzorec pro výpo et objemu jedné vrstvy (pro válec) : 

.       (9.7) 
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Vzorec pro výpo et objemu jedné vrstvy (pro komolý kužel) : 

.     (9.8) 

Další možností je užití tzv. Simpsonova vzorce, který po ítá z dvojnásobné výšky vrstev. 

Pak platí:  

.      (9.9) 

Pro celkový objem pak platí: 

,     (9.10) 

kde     . 
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10. Výsledky po etního a grafického zpracování 
Celkovým výsledkem po etního zpracování bylo ur ení množství nasypaného 

stabilizátu na kazetu . 5 za rok 2014, které iní 462 372 m3 uvedené v Tabulce 3. 

Sou ástí výpo tu bylo i ur ení volné kapacity kazety . 5 po roce 2014 dle 

projektové dokumentace, které iní 1 330 259 m3 uvedené v Tabulce 4. 

Z výsledku lze vy íst, že p i stejném množství ukládání bude kazeta . 5 zapln na 

dle projektové dokumentace zhruba za 3 roky. 

 

Tabulka 3: Výpo et uloženého stabilizátu za rok 2014 

Výpo et uloženého stabilizátu za rok 2014 

Popis modelu Název modelu 
Povrch modelu 

[m2] 
Celková plocha 

[m2] 

Celková 

kubatura 

[m3] 

Hlavní model 2014.dxf 117 048 

113 716 462 372 Srovnávací 

model 
2013.dxf 118 417 

 

 

Tabulka 4: Výpo et volné kapacity kazety . 5 

Výpo et volné kapacity kazety . 5 po roce 2014 

Popis modelu Název modelu 
Povrch modelu 

[m2] 
Celková plocha 

[m2] 

Volná 

kubatura 

[m3] 

Hlavní model K5.dxf 229 943 

228 456 1 330 259 Srovnávací 

model 
2014.dxf 235 316 

 

V grafické ásti zpracování byly dle požadavk  objednatel vytvo eny výškopisný a 

polohopisný plán stavu kazety . 5 v m ítku 1:1000 obsahující její tvar v etn  výškových 

kót, šraf a vrstevnic. 
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11. Záv r 
Cílem bakalá ské práce bylo výškopisné a polohopisné zam ení stavu úložišt  

stabilizátu kazety . 5 v areálu Elektrárny Tisová v katastrálním území Tisová u Sokolova 

a vyhotovení grafické a výpo etní dokumentace s ur ením množství uloženého stabilizátu 

za rok 2014 a volné kapacity kazety . 5. 

P ed zapo etím terénních pracích byla provedena rekognoskace terénu pro pot ebu 

vybudování m ické sít . Ta prob hla vzáp tí s pomocí technologie GNSS metodou RTK. 

P i m ení byla použita dvoufrekven ní GPS sestava LEICA VIVA GS15 a p ipojena 

do závazných referen ních systém . Následovalo propojení bod  m ické sít  

polygonovým po adem. K m ení podrobných bod  výškopisu a polohopisu bylo použito 

polární prostorové metody totální stanicí LEICA TCRP 1201+. Po zam ení celé lokality 

byla nam ená data zpracována v programu GROMA v. 8 a vytvo en seznam sou adnic 

bod . 

Dalším krokem bylo vytvo ení grafické ásti nejen jako situa ního plánu kazety 

. 5 v m ítku 1:1000, ale i jako podklad pro tvorbu digitálního modelu terénu. Grafická 

ást byla zpracována programu MicroStation SE. 

Hlavním výsledkem byl výpo et kubatury uloženého stabilizátu za rok 2014 a 

volné kapacita kazety . 5. K výpo tu bylo použito metody porovnání dvou digitálních 

model , kde jako hlavní byl použit model za rok 2014 a vedlejší za rok 2013. P i výpo tu 

volné kapacity kazety . 5 byl jako hlavní zvolen model projektovaného kone ného stavu a 

vedlejší model za rok 2014. Jednoduchým výpo tem v programu Atlas DMT v. 3.8 byly 

dosaženy výsledky. Z nich vyplívá, že p i stejném množství ukládání dojde k napln ní celé 

kazety . 5 za zhruba 3 roky. 

Bakalá ská práce vedla nejen k praktickému prohloubení geodetických m ení a 

mapování, ale i využívání práce s tvorbou digitálních model  terénu, jeho využití a 

možnostech p i geodetických a projek ních prací a jeho výpo tu. Zajímavostí byla i 

lokalita, její charakter, skladba odpadního materiálu a lenitost p i ukládání. 
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