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Abstrakt  

Bakalářská práce se zaměřuje na možnost použití programu AutoCAD CIVIL 3D k vytvoření 
digitálního modelu terénu zájmové lokality. Poté následně k projektování liniových 
hydrotechnických staveb, které slouží jako protipovodňové opatření, dále jako protihlukové 
bariéry, opěrné zdi nebo například různé úpravy vodního toku.  

  
Klí čová slova 
AutoCAD CIVIL 3D, hydrotechnické stavby, protipovodńové opatření, digitální model 
terénu, řeka Svratka, Brno-Žabovřesky  
  
  
  
Abstract 
Bachelor´s thesis focuses on the possibility of using the program AutoCAD Civil 3D to create 
a digital terrain model of interest locations. Then subsequently the design of linear hydraulic 
structures which serve as flood protection, as well as anti-noise barriers, retaining walls or for 
example various modifications of water.  
  
Keywords 

AutoCAD CIVIL 3D, hydraulic engineering, flood protection measures, digital terrain model, 
the river Svratka, Brno-Žabovřesky  
… 



Bibliografická citace VŠKP 
  
LIBOSVÁR, Marek. Projektování liniových hydrotechnických staveb s využitím digitálního 
modelu terénu. Brno, 2013. 50 s., 8. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. Vedoucí práce doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 
použité informační zdroje. 
  
  
  
V Brně dne 24.5.2013  
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Marek Libosvár  



Projektování liniových hydrotechnických staveb s využitím digitálního modelu terénu 
_________________________________________________________________________ 

7 

Obsah 
1.� ÚVOD ................................................................................................................................. 9�

2.� CÍLE PRÁCE ..................................................................................................................... 9�

3.� NÁSTROJE �EŠENÍ ....................................................................................................... 11�

4.� POPIS SOU�ASNÉHO STAVU ZÁJMOVÉ LOKALITY ............................................ 12�

5.� NAVRHOVANÁ PPO ..................................................................................................... 15�

5.1� SO 1 - Odsazená ochranná sypaná hráz na Q20 ......................................................... 15�

5.2� SO 2 - Odsazená sypaná hráz na Q100 - protihlukový val .......................................... 16�

5.3� SO 3 - Lokální zvýšení terénu nad úrove� Q100 ......................................................... 17�

6.� PROJEKTOVÁNÍ PPO S VYUŽITÍM AUTOCAD CIVIL 3D ...................................... 18�

6.1� Metoda �ešení ............................................................................................................. 18�

6.2� P�íprava vstupních dat ............................................................................................... 19�

6.3� Vytvo�ení povrchu ..................................................................................................... 19�

6.3.1� Na�tení bodového pole ....................................................................................... 19�

6.3.2� Vytvo�ení povrchu .............................................................................................. 20�

6.3.3� P�idání definic pro základní vykreslení terénu ................................................... 21�

6.3.4� P�idání povinných spojnic .................................................................................. 21�

6.4� Modelování povrchu koryta toku ............................................................................... 23�

6.4.1� Zpracování p�í�ných �ez� ................................................................................... 23�

6.4.2� Osazení p�í�ných �ez� ........................................................................................ 23�

6.4.3� Vytvo�ení povrchu koryta z �ez� ........................................................................ 24�

6.4.4� P�idání povinných spojnic hrany b�eh� a paty svah� ......................................... 25�

6.4.5� Vytvo�ení trasy toku ........................................................................................... 26�

6.4.6� Podélný profil toku ............................................................................................. 27�

6.5� SO 1 - Odsazená ochranná sypaná hráz na Q20 ......................................................... 29�

6.5.1� Vytvo�ení trasy hráze.......................................................................................... 29�

6.5.2� Podélný profil stávajícího terénu ........................................................................ 30�

6.5.3� Návrh nové nivelety koruny hráze...................................................................... 30�



Projektování liniových hydrotechnických staveb s využitím digitálního modelu terénu 
_________________________________________________________________________ 

8 

6.5.4� Vzorový p�í�ný �ez hráze ................................................................................... 32�

6.5.5� Koridor hráze ...................................................................................................... 34�

6.5.6� Vytvo�ení povrchu hráze .................................................................................... 35�

6.6� SO 2 - Odsazená sypaná hráz na Q100 - protihlukový val .......................................... 36�

6.6.1� Trasa odsazené hráze .......................................................................................... 36�

6.6.2� Podélný profil hráze s navrženou niveletou ....................................................... 37�

6.6.3� Vzorový p�í�ný �ez hráze ................................................................................... 37�

6.6.4� Koridor hráze ...................................................................................................... 38�

6.6.5� Vytvo�ení povrchu hráze .................................................................................... 38�

6.7� SO 3 - Lokální zvýšení terénu na úrove� Q100 ........................................................... 39�

6.7.1� Návrhová linie .................................................................................................... 39�

6.7.2� Definice zemního t�lesa...................................................................................... 40�

6.7.3� Vytvo�ení povrchu zemního t�lesa ..................................................................... 41�

7.� VÝPO�ET KUBATUR MODELOVANÝCH T�LES ................................................... 42�

8.� VIZUALIZACE ............................................................................................................... 43�

9.� ZÁV�R ............................................................................................................................. 47�

10.� SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ	 ............................................................................... 48�

11.� SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL� ................................................... 48�

11.1� Zkratky ................................................................................................................... 48�

11.2� Symboly ................................................................................................................. 48�

12.� SEZNAM OBRÁZK� .................................................................................................. 49�

13.� SEZNAM TABULEK ................................................................................................... 50�

14.� SEZNAM P�ÍLOH ....................................................................................................... 51�



Projektování liniových hydrotechnických staveb s využitím digitálního modelu terénu 
_________________________________________________________________________ 

9 

1. ÚVOD 

Bakalá�ská práce je zam��ená na projektování liniových hydrotechnických staveb 

s využitím digitálního modelu terénu (DMT). DMT umož�uje zobrazení nadmo�ské výšky 

v libovolných bodech, které se nachází uvnit� zájmové modelované oblasti. Pro vytvá�ení 

DMT existuje n�kolik program�.  

Jedním z t�chto program� je AutoCAD CIVIL 3D, který je schopen pracovat s DMT a 

slouží také k návrhu nových stavebních objekt�, více podrobností viz kap 3. 

Další je pak p�vodní �eský programový systém ATLAS DMT, který slouží jako 

prost�edek pro digitální modelování terénu. Umož�uje také projektování komunikací (polní a 

lesní cesty, úpravy vodních tok�), liniových sítí (kanalizace, vodovody) a t�žebních prací 

(odst�ely, plánování postupu t�žby, kubatury vrstev). [1] 

Xanadu DTM je freeware aplikace pro modelování 3D terénu v prost�edí AutoCADu. 

Lze ji použít pro ú�ely vizualizací nebo pro jednodušší výpo�ty a analýzy terénu. [2]  

AnyRail™ je program pro vytvá�ení železni�ních model� a dalších úprav. Tento program 

má mnoho p�eddefinovaných knihoven a databází, takže ho lze použít na r�zné druhy tratí. [3] 

Tyto programy slouží také k dalším úpravám a modifikacím terénu. Další možností je 

projektování liniových staveb, což m�žou být nap�. sypané hráze, silni�ní komunikace, op�rné 

zdi nebo jiná zemní t�lesa. Dále pak k úpravám vodních tok�, jako jsou návrhy nového tvaru 

koryta, rozší�ení berem, ochranné hráze a jiné. 

Práv� jednou z možností �ešení projektování je za pomocí programu AutoCAD CIVIL 

3D, p�i�emž práce s tímto softwarem je hlavní náplní této bakalá�ské práce. 

2. CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je ov��ení možnosti využití programového vybavení Autodesk Civil 3D p�i 

projektování protipovod�ových opat�ení.  

Práce zahrnuje:  

� vytvo�ení digitálního modelu terénu v lokalit� Brno-Žabov�esky a vodního toku 
Svratka v km 41,730 – km 44,334 

� osazení navrhovaných liniových hydrotechnických staveb do terénu na základ�
existující výkresové dokumentace (situace, vzorové p�í�né �ezy); 

� vytvo�ení nové výkresové dokumentace navrhovaných liniových hydrotechnických 
staveb na základ� modelu zpracovaného v programu AutoCAD CIVIL 3D (podélné a 
p�í�né �ezy, situace, výpo�ty kubatur, vizualizace); 
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� vytvo�ení informa�ního panelu pro prezentaci výsledk� bakalá�ské práce na formát 
min. A1. 

Práce je rozd�lena do �ty� �ástí: 

� úvod do problematiky (kap. 1 a 3) 
� popis sou�asného stavu zájmové lokality (kap. 4) 
� projektování PPO s využitím AutoCAD CIVIL 3D (kap. 5 až kap 8) 
� záv�r (kap. 9) 

  


