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1 ÚVOD 

   Předmětem této diplomové práce bylo vytvoření 3D modelu hvězdárny ve 

Valašském Meziříčí (viz obrázek 1.1). Tato historická stavba, která se nachází v blízkosti 

centra města, byla zaměřena a připojena do závazného souřadného systému S-JTSK 

pomocí metod klasické geodézie. Tvorba modelu samotného následně probíhala 

v programech AutoCAD 2018 a MicroStation V8i, přesněji v jejich bezplatných 

studentských verzích.   

 

Obr. 1.1: Pohled na hvězdárnu ve Valašském Meziříčí [1] 

   Objekt hvězdárny byl vybrán pro svou historickou a kulturní hodnotu. Hvězdárna, 

která byla postavena v roce 1955 podle návrhu významného moravského architekta 

Zděnka Plesníka, plní mimo nesčetně funkcí astronomických, také funkci estetickou. Jedná 

se o budovu architektonicky velice zajímavou.   

   Přípravné a měřické práce probíhaly v měsících srpen a září roku 2017. Pro 

modelování byly vybrány dva softwary. Software MicroStation V8i byl použit pro 

zpracování drátového modelu, který vznikl pospojováním podrobných bodů, které byly 

vyjádřeny svými prostorovými souřadnicemi. Softwarem AutoCAD 2018 byl již výsledný 

drátový model potažen plochami a vhodnými texturami, které nejvěrněji reprezentují 

reálné materiály objektu. Výsledným produktem je pak digitální 3D model hvězdárny, 

který může sloužit k prezentaci této zajímavé historické stavby. 
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   Obsah diplomové práce je dělen do jednotlivých kapitol a podkapitol. Před 

popisem jednotlivých úkonů konaných při přípravných a měřických pracích se nachází 

kapitola, která je věnovaná seznámením čtenáře s měřeným objektem. Před kapitolami, 

které popisují postupy při modelování, se pro změnu nachází kapitola, která ve stručnosti 

představuje oba dva použité softwary. Na konci této práce se pak také nachází zhodnocení 

přesnosti výsledného modelu.  
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2 SEZNÁMENÍ S MĚŘENÝM OBJEKTEM 

2.1  Lokalizace objektu 

   Hvězdárna se nachází na ulici Vsetínská ve Valašském Meziříčí. Město, jež má 

přes 20 tisíc obyvatel, leží v Zlínském kraji, v okrese Vsetín, na soutoku Rožnovské a 

Vsetínské Bečvy (viz obrázek 2.1). Samotná hvězdárna se nachází na jižním okraji města 

na vrcholu Stínadla, naproti nemocničnímu zařízení (viz obrázek 2.2). 

 

Obr. 2.1: Poloha města Valašského Meziříčí [2] 

 

Obr. 2.2: Poloha hvězdárny ve Valašském Meziříčí [3] 
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2.2 Historie objektu 

   Hvězdárna Valašské Meziříčí je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, která 

navázala na činnost a práci soukromé Ballnerovy hvězdárny (přezdívané též „kolňa 

badajna“), postavené v roce 1929 (viz obrázek 2.3). [4]  

 

Obr. 2.3: Pohled na Ballnerovu hvězdárnu [7] 

  Budova hvězdárny byla postavena v roce 1955 podle návrhu významného 

moravského architekta Zdeňka Plesníka. Interiér zdobí umělecké práce sochaře Ambrože 

Špetíka a malířky Marie Bognerové. Hvězdárna se řadí k nejlépe vybaveným v České 

republice. Patří k úzkému okruhu světových observatoří, zabývajících se dlouhodobým 

pozorováním Slunce. Po celý rok se zde konají přednášky, semináře a další akce 

celostátního i mezinárodního významu, určené odborníkům, amatérským astronomům i 

laické veřejnosti. [5] 

 

Obr. 2.4: Rozestavěná hvězdárna ve Valašském Meziříčí [6] 
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   Podoba hvězdárny se v době zaměření již nepatrně odlišuje od původního vzhledu 

z roku 1955, a to v důsledku mnohých rekonstrukcí. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 

2016, k níž se vztahuje i podoba hvězdárny, která byla zaměřena a zpracována. 

2.3 Popis objektu a okolí 

   Stavba hvězdárny se nachází na rozlehlém pozemku, na kterém se mimo budovy 

samotné nachází další dva objekty spolu s různými astronomickými expozicemi, které jsou 

roztroušeny po celém areálu hvězdárny (viz obrázek 2.5).  

 

Obr. 2.5: Areál hvězdárny ve Valašském Meziříčí [8] 

 Budova je patrová, volně stojící, s pravidelným obdélným půdorysem. Je pouze 

částečně podsklepena. Plochostropý suterén tvoří přístupové schodiště, malý sklad a dva 

menší kruhové prostory. Střední centrální prostor se základy kopule, vedlejší pro 

Foucaultovo kyvadlo. Přízemí tvoří na jižní straně obdélná příčně orientovaná hala s čelní 

prosklenou jižní stěnou a bočním vstupem pro personál na východní straně. Středem haly 

prochází kruhové těleso základu střední kupole.  Z haly je dvěma symetrickými přímými 

schodišti přístupné patro, přednáškový sál a provozní místnosti, ve východní i západní části 

podélně orientované dispozice. Patro tvoří velká centrální kopule na jihu objektu, dvě 

menší severovýchodní a severozápadní kopule, horní části schodišť do hlavní kopule a na 

terasu a bývalý balkon, upravený na promítací kabinu a dva malé sklady. Převýšenou 

stoupající střechu nad přednáškovým sálem pokrývají velké vlnité eternitové tabule, 

kopule plech natřený stříbrnou barvou. Střechu objektu na terase tvoří izolovaný travnatý 
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porost. Horní části čtyř hladkých sloupů, které prostupují nad úroveň terasy, sloužily jako 

podpěrky přenosných pozorovacích přístrojů. Stěny střední kopule jsou dodatečně pokryty 

vlnitým plechem. Fasáda jižního proskleného průčelí s markýzou je hladká se škrabanou 

omítkou, ostatní fasády jsou obloženy kabřincem. Východní fasádě předstupuje zádveří s 

novodobými vstupními dveřmi s hliníkovými lištami. Prolamují ji čtyři okna, osazená ve 

špaletě. Západní fasádu prolamují tři okna osazená ve špaletě. Ze severní fasády v ose 

předstupuje na obou stranách přístavek řečniště, na které dosedá předstupující část terasy v 

šíři střechy nad přednáškovým sálem. Po obou stranách přístavku řečniště je fasáda 

prolomena hladkými dveřmi a dvojicí čtvercových nečleněných oken, osazených ve 

špaletě. [6] 
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3 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

3.1  Volba objektu 

   Při hledání vhodného objektu se musela zvážit určitá kritéria, která byla na objekt 

kladena. Hlavním kritériem byla historická významnost, včetně zajímavého 

architektonického řešení. Další kritéria již souvisela se samotným geodetickým 

zaměřením, byly to hlavně požadavky, které se týkaly dostupnosti objektu ze všech stran, 

dostatečného prostoru v okolí objektu pro zbudování měřické sítě atp. Díky splnění všech 

potřebných podmínek a díky osobní sympatii k objektu, jsem se rozhodl zpracovat objekt 

hvězdárny.  

   Před započetím samotných rekognoskačních a měřických úkonů bylo zapotřebí si 

vyžádat povolení o vstupu na pozemek hvězdárny a k provádění měřických prací kolem 

objektu. Komunikace s ředitelstvím hvězdárny probíhala pomocí elektronické pošty a 

následné osobní schůzky.  

Nebyly vznešeny žádné omezení či zákazy. Bylo mi povoleno, po ohlášení se 

v kanceláři, se volně pohybovat po pozemku a provádět veškerá potřebná měření. 

3.2   Rekognoskace bodových polí 

   Stavba hvězdárny se nachází vně rozlehlého pozemku s velkým množstvím 

zeleně okolo, bylo tudíž nutné provést průzkum možností připojení měřické sítě na 

závazná bodová pole. Údaje o bodech byly čerpány z webové služby Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního, které jsou dostupné na adrese: 

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=503 

3.2.1  Polohová bodová pole 

   Ze samotné polohy hvězdárny byla předem vyloučena možnost přímého připojení 

měřické sítě na polohová bodová pole, v důsledku již zmíněných terénních poměrů, kdy 

z žádného místa v okolí hvězdárny není viditelnost na jakýkoliv bod závazného 

polohového systému. Byl tedy navržen plán stabilizace a zaměření pomocného bodu 5001, 

který měl propojit měřickou síť ze sítí S-JTSK. Tento bod bylo v plánu stabilizovat na 

příjezdové cestě do areálu hvězdárny (viz obrázek 3.1). S tímto plánem souviselo 

zkoumání podkladů a následná rekognoskace na dostupných bodech. Byly prověřeny 

všechny body v okolí příjezdové cesty, které by mohly být použity na výpočet souřadnic 

pomocného bodu 5001. Rekognoskace však přinesla nevalný výsledek. Jak je znázorněno 

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=503
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na obrázku 3.1 a vypsáno v tabulce 3.1 jediné dva body, které by byly vhodné k použití, 

byly body 1498 a 1238. Z toho to důvodu bylo upuštěno od přímého polohového připojení 

měřické sítě pro jeho značnou složitost. Bylo vyhodnoceno, že pro účely zaměření 3D 

modelu bude postačovat zaměření měřické sítě pomocí metody GNSS. 

 

Obr. 3.1: Přehled polohového bodového pole [9] 

 

Tab. 3.1: Body polohového bodového pole 

 

937

1091

1236

1238

1240

1496

1498

Číslo 

bodu Y [m] X [m]

Souřadnice v S-JTSK Nadmořská výška 

Bpv [m]

496380,00

496387,59

1140766,02

1140960,90

Stabilizace Stav

496395,41

496416,14

496395,29

roh domu

kámen s křížkem

roh domu

496387,04

1140965,66

1140961,00

1140989,87

1140848,09

1140757,73

496337,41 333,84

niv. značka

ocelový hřeb

ocelový hřeb

nalezen, špatná viditelnost

nalezen, špatná viditelnost

nalezen, špatná viditelnost

nalezen, vhodný k použití

nalezen, zateplení

nenalezen

nalezen, vhodný k použití

niv. značka
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3.2.2 Výšková bodová pole 

   Při rekognoskaci výškového bodového pole byla situace značně ulehčena 

skutečností, že v samotném areálu hvězdárny se nacházejí dva nivelační body. Bod LZ19-

106.3 se nachází přímo na budově hvězdárny. Bod LZ19-106.2 leží pár metru od budovy 

(viz obrázek 3.2), tento bod však nemohl být použit bez povolení Zeměměřického úřadu. 

K výškovému napojení měřické sítě byl tedy použit nivelační bod LZ19-106.3, jehož výška 

byla ověřena nivelačním pořadem z bodu LZ19-160.1.  

 

Obr. 3.2: Přehled výškového bodového pole [9] 

 

Tab. 3.2: Body výškového bodového pole 

 

 

 

 

 

 

Číslo bodu
Nadmořská výška 

Bpv [m]

LZ19-106.1

LZ19-106.2

LZ19-106.3

LZ19-107

ocelová trubka nalezen, nemožnost použití

333,443 čepová značka nalezen, vhodný k použití

Stabilizace Stav

335,842 čepová značka nalezen, vhodný k použití

333,148 čepová značka nalezen, nepoužit
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4 TERÉNNÍ PRÁCE 

4.1  Přístrojové vybavení 

   Přesnost použitých měřících přístrojů by měla odpovídat stanovené hodnotě 

přesnosti, které chceme dosáhnout. Z důvodu neexistujícího právního předpisu, který by 

nařizoval jakou přesnost, by měl výsledný digitální 3D model mít, se nejčastěji kritéria 

přesnosti řídí normou ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. [10]  

   Pro účel této práce byla schválena jako dostačující 3. třída přesnosti bodů, a to jak 

pro polohovou složku, tak i pro složku výškovou. Vzhledem k těmto skutečnostem byl 

vybrán přístroj slušné úhlové přesnosti s funkcí bezhranolového měření délek. Konkrétně 

se jedná o přístroj Topcon GPT3003N (v.č. 4D0515), vybrané technické parametry 

přístroje jsou obsaženy v tab. 4.1. 

 

Obr. 4.1: Totální stanice Topcon GPT3003N [11] 

Rozměry 336 x 184 x 174 mm 

Hmotnost přístroje  5,1 kg 

Výdrž baterie 4,2 hodiny 

Přesnost úhlového měř. 3" (1 mgon) 

Přesnost délkového měř.  3 mm + 2 ppm 

Dosah dálkoměru (bezhranolový mód) 3000 m (1 - 250 m) 

Minimální délka zaostření 1,3 m 

Tab. 4.1: Technické parametry totální stanice Topcon GPT3003N [11] 

   Před samotným měřením podrobných bodů, musela být vybudována měřická síť, 

a to s lepší přesnosti než je stanovená přesnost podrobného zaměření. Požadavkem bylo i 

napojení této měřické sítě do závazného souřadného systému S-JTSK. Z důvodů 

popsaných v kapitole 3, bylo přistoupeno k zaměření měřické sítě pomocí kinematické 
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metody v reálném čase (GNSS - RTK). Konkrétně byla použita aparatura Trimble R4-3 

(v.č.: 5407454673), vybrané technické parametry aparatury jsou obsaženy v tab. 4.2. 

 

Obr. 4.2: Aparatura Trimble R4-3 [12] 

Rozměry 19 cm x 10,2 cm 

Hmotnost přístroje  3,04 kg 

Výdrž baterie 4,7 hodiny 

Přesnost polohového měř. 8 mm + 1 ppm 

Přesnost výškového měř. 15 mm + 1 ppm 

Tab. 4.2: Technické parametry aparatury Trimble R4-3 [13] 

   Vzhledem k horší přesnosti v měření výšky u metody GNSS, byly body pomocné 

měřické sítě zaměřeny metodou technické nivelace a to konkrétně přístrojem Topcon AT-

G7 (v.č. AY 7772), vybrané technické parametry nivelačního přístroje jsou obsaženy v tab. 

4.3. 

 

Obr. 4.3: Nivelační přístroj Topcon AT-G7 [14] 
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Zvětšení dalekohledu 22 x 

Střední km chyba ± 2,5 mm 

Rozlišovací schopnost 4 " 

Min. zaostřovací vzd. 0,9 m 

Citlivost krabicové libely 10'/2 mm 

Hmotnost přístroje 1,2 kg 

Tab. 4.3: Technické parametry nivelačního přístroje Topcon AT-G7 [14] 

   Ostatní měřické vybavení tvořila trojice stativů, odrazný hranol na tyči, troj 

podstavcová souprava, pásmo, kladivo, dřevěné kolíky a signalizační sprej. 

4.2  Zaměření měřické sítě 

   Po provedení obhlídky okolí hvězdárny byla navržena podoba pomocné měřické 

sítě, která se skládala z pěti měřických stanovisek. Měřická stanoviska byla účelně 

rozmístěna kolem objektu tak, aby pokryla rozsah všech měřených podrobných bodů (viz 

obr. 4.4). Při stabilizaci jednotlivých stanovisek se také dbalo na to, aby se proces měření 

co nejméně podepsal na vzhledu okolí hvězdárny, z tohoto důvodu byla použita stabilizace 

pomocí dřevěných kolíků.   

 

Obr. 4.4: Schéma pomocné měřické sítě [3] 
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   Po stabilizování měřických stanovisek bylo provedeno jejich zaměření 

kinematickou metodou v reálném čase (GNSS – RTK). RTK (Real Time Kinematic) je 

moderní metoda při které GNSS přijímač zpracovává diferenciální RTCM korekce ze 

základnové stanice nebo ze sítě permanentních referenčních stanic. Na základě těchto 

korekcí a vlastních informací ze signálů sítí GPS, GLONASS či GALILEO okamžitě 

vyhodnocuje svoji reálnou polohu v terénu. GNSS měření probíhalo ve čtyřech různých 

dnech v jiných časových okamžicích, výslednými souřadnicemi jsou pak aritmetické 

průměry na jednotlivých stanoviscích. Naměřená data s veškerými časovými a dalšími 

údaji jsou obsažena v přílohách této práce. [15] 

   Kromě měření GNSS byla pomocná měřická síť také zaměřena metodou plošné 

sítě. Měření bylo prováděno na každém stanovisku a bylo spojené s měřením podrobných 

bodů. Na každém bodě tedy byla zaměřena orientace minimálně na dva sousední body ve 

dvou polohách dalekohledu a mezi všemi body sítě byly změřeny délky, a to obousměrně. 

Toto terestrické měření spolu se polohovými souřadnicemi z měření GNSS sloužily jako 

vstupní hodnoty do polohového vyrovnání. Dokumentace o provádění těchto činností je 

obsažena v přílohách této práce.  

   Výšková složka bodů pomocné měřické sítě byla určena metodou geometrické 

nivelace ze středu s přesností technické nivelace. Nivelační pořad začínal a končil na bodě 

LZ19-106.3 a obsahoval v sobě všechny měřická stanoviska. Výška bodu LZ19-106.3 byla 

ověřena dalším nivelačním pořadem, který byl vykonán tam i zpět, na nivelační bod LZ19-

106.1. Zápisník technické nivelace s výslednými výškami měřických bodu je obsažen 

v přílohách této práce. 

   V důsledku provedení těchto činností, můžeme konstatovat, že pomocná měřická 

stanoviska a stejně tak i podrobné body objektu hvězdárny, jsou napojeny do závazného 

polohového systému S-JTSK a výškového systému Bpv. 

4.3  Zaměření podrobných bodů 

   Na stabilizovaných bodech pomocné měřické sítě, po jejich zaměření metodou 

GNSS, probíhalo zaměření podrobných bodů pomocí prostorové polární metody, a to na 

každém stanovisku s co nejvíce orientacemi na ostatní body měřické sítě. Pro dosáhnutí co 

největší přesnosti muselo býti dohlíženo na správnou horizontaci a centraci přístroje, 

kvalitní cílení a kontrolování měření délek bezhranolovým módem, která se prováděla při 

každém měření podrobného bodu vizuální kontrolou neexistence překážek před měřeným 

https://www.javad-gnss.cz/mereni-rtk-gnss-gps-glonass-galileo/postup-pri-mereni-metodou-rtk/
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bodem a porovnáním naměřené délky na displeji přístroje s odhadnutou délkou 

k podrobnému bodu.  

   Během měření byly vedeny měřičské náčrty, které byly vyhotoveny s předem 

pořízených fotografii objektu. Na náčrtech jsou znázorněny polohy jednotlivých 

podrobných bodů s číselným označením, barevně jsou pak odlišeny body identické. Tyto 

náčrty jsou přílohou této práce.  

   Pro kontrolu dosažení stanovené přesnosti podrobných bodů byly některé body 

zaměřeny z více stanovisek. Za tyto identické body byly voleny jednoznačně 

identifikovatelné části budovy, jako jsou rámy oken a dveří, nebo významné hrany objektu. 

Tato problematika je podrobněji probrána v kapitole číslo 7. Výsledné tabulky kde jsou 

vypsány všechny identické body, včetně jejich rozdílů a zhodnocení jsou obsaženy 

v přílohách této práce. 

   Celkem bylo změřeno 1057 bodů, z toho 176 bodů identických. 
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5 SEZNÁMENÍ S POUŽITÝMI SOFTWARY 

   Nabídka softwaru pro vyhotovení digitálního 3D modelu je v dnešní době velmi 

široká. Pro správné a efektivní modelování je však třeba znát, v potřebné míře, zásadní 

funkce využitelné k tvorbě modelu. Kvůli této podmínce se nabídka pro mě využitelných 

softwarů zúžila na dva programy, se kterými jsem se během svého studia na vysoké škole 

dostal do kontaktu. Jedná se o programy MicroStation V8i a AutoCAD 2018. Oba dva 

programy umí pracovat v 3D prostředí. Po porovnání dosažitelných funkcích jednotlivých 

programů bylo rozhodnuto, že model bude vytvářen v kooperaci obou softwarů.  Program 

MicroStation, jež má lepší schopnost pracovat s geodetickými požadavky, jako je 

například práce se seznamy souřadnic pomocí rozšiřujících MDL aplikací, byl použit pro 

nahrání podrobných bodů do grafického prostředí a pro vytvoření drátového modelu 

pospojováním jednotlivých bodů. Program AutoCAD byl pro změnu využit, pro své lepší 

modelovací funkce, k tvorbě ploch či povrchů mezi změřenými body a k jejich následnému 

o texturování. V programu AutoCAD byla provedena i konečná vizualizace celého modelu 

ve formě obrázkových výstupů, či video vizualizace.  

   Mimo modelovací programy byly použity také softwary pro výpočetní práce. 

Program Groma v.11 pro výpočet souřadnic podrobných bodů a program G-NET verze 

2.09 pro polohové vyrovnání pomocné měřické sítě.  

   Následuje stručný popis použitých softwarů. 

5.1 Groma v.11 

   Groma je geodetický systém pracující v prostředí MS Windows. Systém je určen 

ke komplexnímu zpracování geodetických dat od surových údajů přenesených z totální 

stanice až po výsledné seznamy souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu. [16] 

   Použité funkce:  

 načítání seznamu souřadnic a naměřených dat ze zápisníku 

 zpracování zápisníku 

 výpočet podrobných bodů polární metodou dávkou 

 export výsledných protokolů a seznamů souřadnic 
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5.2  G-NET verze 2.09 

   G-NET je program pro vyrovnání geodetických sítí metodou nejmenších čtverců. 

Zápisník a seznam daných bodů vstupuje přímo z textového souboru, jako výstup slouží 

řada protokolů a exportní soubor. Celé zpracování probíhá jako průvodce vyrovnáním. 

Prostřednictvím inicializačního souboru lze provádět nastavení vlastností výpočtu. [17] 

   Systém G-NET verze 2.09 pracuje pod operačním systémem MS-DOS, bez potíží 

může být spouštěn jako dosovská aplikace v prostředí MS Windows. [18] 

   Pro účely této práce byla využita funkce polohového vyrovnání pomocné měřické 

sítě. 

5.3  MicroStation V8i 

   MicroStation V8i je CAD systém společnosti Bentley Systems, který byl navržen 

pro práci ve 2D i 3D prostoru. Hlavním formátem, s nímž program pracuje je formát DGN, 

ale je schopen načíst i jiné formáty, typu DWG nebo DXF. Program umí pracovat s UMC 

(User commands), neboli jednoduchým metajazykem na příkazy programu a především 

prostředky programového jazyka MDL (MicroStation Development Language), jehož 

pomocí lze uživatelsky upravovat systém MicroStationu. Tato funkce je hlavně uplatněna 

při použití geodetických nadstaveb. [22] 

   V této práci byla uplatněna nadstavba programu Groma v. 11, která umožňuje 

komunikaci systému Groma se systémem MicroStation. Tato nadstavba poskytuje možnost 

přímého přenosu bodů ze seznamů souřadnic systému Groma do výkresu v systému 

MicroStation a naopak. Kromě toho obsahuje řadu dalších užitečných nástrojů, jako je 

dynamické zobrazování čísel, export seznamu souřadnic či automatické spojování bodů 

podle jejich čísel. [19] 

5.4  AutoCAD 2018 

   AutoCAD je populární software pro 2D a 3D projektování a konstruování (CAD), 

vyvinutý firmou Autodesk. Na jádru Autodesk byla Autodeskem vyvinuta sada profesních 

aplikací určených pro CAD v oblasti strojírenské konstrukce, stavební projekce 

a architektury, mapování a terénních úprav. [20] 

   První verze AutoCADu pochází z roku 1982. AutoCAD je dodáván ve 32bitové 

i nativní 64bitové verzi. Cloud verze AutoCAD s podporou web klientů a mobilních 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Software
https://cs.wikipedia.org/wiki/2D
https://cs.wikipedia.org/wiki/3D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Computer_aided_design
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autodesk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1982
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klientů je AutoCAD Mobile (dříve ‚AutoCAD 360‘‚ AutoCAD WS‘). Existuje řada 

lokalizovaných verzí AutoCADu, mj. i verze česká. [20] 

   Nativním formátem výkresů AutoCADu je neveřejný souborový formát DWG, 

popř. jeho otevřená výměnná (textová) verze DXF. Oba tvoří de-facto standard pro 

výměnu 2D CAD dat. AutoCAD publikuje CAD data i do formátu DWF (resp. DWFx). 

[20] 

Pro účely této práce byla využita studentská verze programu bez jakýchkoliv 

dalších rozšíření, či aplikací, konkrétně byly využity základní funkce 3D modelování, o 

texturování vytvořených ploch a konečné vizualizace modelu pomocí obrázků a videa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=AutoCAD_Mobile&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/DWG
https://cs.wikipedia.org/wiki/DXF
https://cs.wikipedia.org/wiki/DWF
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6  KANCELÁŘSKÉ PRÁCE 

6.1 Výpočet souřadnic měřených bodů 

   Po provedení veškerých měřických prací bylo započato s výpočtem souřadnic 

bodů. Nejdříve byla vyhodnocena data s GNSS měření, a to kontrolou výsledného 

protokolu o zamření metodou RTK, který je obsažen v přílohách této práce. Konkrétně 

byly zkontrolovány dosažené přesnosti v určení bodů, a dodržení dalších přednastavených 

parametrů, jako jsou mezní hodnoty PDOP či RMS. Výsledné souřadnice pak vznikly 

zprůměrováním čtyř měření na každém stanovisku, při tomto procesu byly také 

kontrolovány odchylky jednotlivých měření od výsledného průměru, pro nalezení 

případných odlehlých hodnot v souboru měření. Kontrola byla prohlášena za úspěšnou, a 

tak mohly být zprůměrované souřadnice každého stanoviska použity pro další zpracování.  

   Po vyhodnocení GNSS měření se přistoupilo k vyhodnocení měření technické 

nivelace. Byl vypočten zápisník se všemi potřebnými kontrolami mezních uzávěrů a 

odchylek. Výsledné hodnoty technické nivelace nám již přinesly finální hodnoty výškové 

složky bodů pomocné měřické sítě. Tento zápisník a jeho výpočet je obsažen v přílohách 

této práce. 

    Nyní již mohlo být přistoupeno k polohovému vyrovnání bodů pomocné měřické 

sítě. Za přibližné souřadnice bodů byly dosazeny výsledky z měření GNSS. Terestrické 

měření mezi body měřické sítě probíhalo ve stejný okamžik jako zaměření podrobných 

bodů. Musela být tedy tato data oddělena pro vložení do systému vyrovnání. Celé 

vyrovnání probíhalo v programu G-NET. Výstupem z vyrovnání je seznam vyrovnaných 

souřadnic bodů pomocné měřické sítě a příslušný protokol, který dokládá veškeré potřebné 

informace o průběhu vyrovnání. Oba dva dokumenty jsou součástí příloh této práce. 

   Po zjištění finálních souřadnic bodů pomocné měřické sítě, již mohlo být 

přistoupeno k výpočtu samotných podrobných bodů. Podrobné body byly počítány 

v programu Groma pomocí funkce polární metoda dávkou. Při výpočtu polární metody 

byly také řešeny identické body. V protokolech dokumentujících výpočet podrobných 

bodů byla u každého identického bodu zjištěna odchylka dvojího určení a vypočítána 

výsledná souřadnice jako jejich průměr.  Výsledný seznam souřadnic a veškeré protokoly 

jsou součástí příloh této práce. 
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6.2 Tvorba drátového modelu 

   Tvorba drátového modelu probíhala v programu MicroStation V8i. A to při 

využití nadstavby programu Groma v.11, přesněji aplikace MDL, díky níž se vypočtené 

souřadnice podrobných bodů importovaly do programového prostředí, čímž vzniklo 

mračno bodů popisující objekt hvězdárny. Výhodou této aplikace je i možnost nastavení 

různých atributů zobrazení bodů.  

   Samotný drátový model byl pak vytvářen jednoduchým postupem, a to 

spojováním jednotlivých bodů, nejčastěji prostorovými úsečkami. Stavba hvězdárny je 

však složena i z konstrukcí kruhového tvar, jedná se především o čtyři podpěrné sloupy 

hlavního jižního průčelí budovy, o dvě nekryté konstrukce potrubí na severní straně, a o tři 

kruhové konstrukce s kopulemi na střeše objektu. Tyto konstrukce již vyžadovaly 

sofistikovanější metodu vykreslení. Podrobný popis jejich vyhotovení je uveden níže. 

V rozsáhlém souboru měření se také vyskytovaly body, které musely býti smazány, nebo 

vyrovnány na novou hodnotu. Jednalo se především o body, které byly chybně změřeny 

vlivem špatného cílení či špatného odrazu měřícího paprsku. 

   Sloupové konstrukce byly změřeny povětšinou z více stanovisek na více místech, 

a to vždy trojící bodů, jež je minimálním určením kružnice. Ze zaměřených trojic bodů 

byly vykresleny jednotlivé kružnice, které určovaly poloměry a středy jednotlivých sloupů. 

Celková konstrukce sloupu pak byla tvořena spojnicí bodů v kvadrátu těchto kružnic (viz 

obrázek 6.1). 

 

Obr. 6.1: Ukázka tvorby sloupových konstrukcí 
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   Obdobným způsobem byly také zaměřeny kruhové konstrukce jednotlivých 

kopul. Nyní se již ale neměřily pouhé tři body k určení kružnice, nýbrž se provedlo 

zaměření určité množiny bodů v jedné výškové úrovni z více stanovisek. Výškové úrovně 

jsou znázorněny na obrázku 6.2. Vzniklou množinou bodů se pak již proložila ideální 

kružnice, která rozměrově co nejvíce odpovídala naměřeným hodnotám.  

 

Obr. 6.2: Ukázka tvorby kruhových konstrukcí 

   Nejsložitějšími konstrukcemi k zaměření byly všechny tři kopule, které 

navazovaly na své kruhové konstrukce. Při zaměření těchto kopul bylo využito spojů 

v jejich oplechování pro rozmístění měřených bodů. Každá kopule tak byla zaměřena 

v třech množinách bodů, které ležely ve třech kružnicích různé výškové úrovně, čímž 

vznikla prostorová sítě popisující tvar kopule (viz obrázek 6.3).  

 

Obr. 6.3: Ukázka tvorby kopulových konstrukcí 

   Výsledný drátový model je tedy složen s naměřených podrobných bodů, linií, 

kružnic a křivek, které co nejvěrněji zobrazují reálnou podobu hvězdárny. Výkres 

drátového modelu s příponou *.dgn je součástí příloh této práce. 
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6.3 Tvorba 3D modelu 

   3D model Hvězdárny potažený vhodnými texturami byl tvořen v programu 

AutoCAD 2018.  Tvorba modelu vycházela z již vytvořeného modelu drátového. Před 

započetí samotného modelování bylo tedy zapotřebí převést drátový model 

z programového prostředí MicroStationu, do programového prostředí AutoCADu. Převod 

výkresu s příponou *.dgn však nebyl vůbec složitý, protože software AutoCAD 2018 

podporuje import výkresů tohoto druhu.  

   Nad na importovaným drátovým modelem pak byly prováděny modelovací práce, 

které povětšinou spočívaly v tvorbě povrchů či ploch. Hojně zde byla využívána funkce 3D 

plocha, jež je funkce, která vytvoří plochu mezi třemi či čtyřmi body, které se nacházejí 

v obecné poloze vůči rovinám souřadných os. Pro zachování reálného tvaru objektu, který 

byl tvořen zaměřenými podrobnými body, se modelování provádělo tak, aby výsledné 

plochy jednotlivých konstrukcí procházely všemi body dané konstrukce. Tento postup měl 

však za následek, že většina konstrukcí se musela skládat s většího množství ploch (viz 

obr. 6.4). Aby mohly být jednotlivé plochy spojené do jedné společné entity, pomocí 

funkce sjednocení, musely být vymodelované plochy převedeny na povrch pomocí funkce 

převést na povrch. Tento postup byl aplikován téměř na veškeré konstrukce s výjimkou 

kruhových a zaoblených. 

 

Obr. 6.4: Ukázka stěny složené z množiny povrchů 

   Při tvorbě zaoblených a kruhových konstrukcí musel být použit postup jiný. 

Funkce 3D plocha totiž nedokáže vytvořit plochy, které mají směrově opisovat křivky či 

kružnice. Pro tvorbu sloupů, kruhových konstrukcí a jejich kopul byla tedy použita funkce 

šablonování. Tato funkce dokáže vytvořit povrch mezi dvěma prvky libovolného tvaru. 
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   Pro sloupové konstrukce a pro kruhové konstrukce kopul byl zvolen postup, kdy 

byly vytvořeny povrchy mezi jednotlivými kružnicemi, popisujícími množinu podrobných 

bodů v určité výškové úrovni (viz obrázek 6.5). 

 

Obr. 6.5: Ukázka z modelování kruhové konstrukce šablonováním 

   Povrchy samotných kopulí byly tvořeny dvěma různými způsoby. Dvě menší 

kopule byly tvořeny podobně jako jejich kruhové konstrukce, a to vymodelováním povrchu 

mezi třemi kružnicemi. Pro hlavní kopuli byl však zvolen podrobnější a pracnější postup 

tvorby, který spočíval ve vytvoření jednotlivých plošek mezi čtyřmi body prostorové sítě 

popisující konstrukci kopule (viz obrázek 6.6). 

 

Obr. 6.6: Ukázka z modelování kopulí šablonováním 
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   Speciální postup byl také zvolen pro vymodelování konstrukce zábradlí. Zábradlí 

bylo zaměřeno bezhranolovou metodou vždy v místě svislého sloupku. U sloupků krajních 

byly zaměřeny všechny body napojení na vodorovné konstrukce zábradlí, u sloupků 

mezilehlých pouze první a poslední bod napojení. Pro zjednodušení modelovacích prací se 

naměřená síť bodů, tvořící zábradlí, brala jako středová osa zábradlí skutečného. Průměr 

zábradlí byl odměřen pásmem. Samotné vymodelování poté spočívalo ve vytvoření 

průřezu jednotlivých sloupků zábradlí a vytvoření povrchů mezi nimi funkcí šablonování.  

 

Obr. 6.7: Ukázka z modelování konstrukce zábradlí 

6.4 Texturování 3D modelu 

   Texturování 3D modelu probíhalo, stejně jako jeho tvorba, v programovém 

prostředí AutoCAD 2018. Tento program nabízí širokou paletu materiálů, které se dají 

přiřadit vymodelovaným plochám. U modelu hvězdárny byly použity textury, které se co 

nejvíce přibližovali věrohodnému zobrazení daného objektu. Je však třeba míti na paměti, 

že ve výkresovém okně software nezobrazuje použité materiály správně, jejich správné 

vzezření je dosaženo až použitím určité formy vizualizace, která je spojená se zasazením 

objektu do určitých světelných podmínek. Světelné podmínky mohou být realizované 

nasvícením modelu pomocí světel, nebo přirozeným osluněním, které je možno nastavit 

pro skutečnou polohu objektu v přesný časový okamžik. 
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6.5 Vizualizace 3D modelu 

   Vizualizace modelu, v programovém prostředí AutoCAD 2018, spočívá 

především v zasazení daného modelu do podmínek, které co nejvěrněji zobrazují venkovní 

realitu v místě, kde se stavba nachází, a dále v jeho následném zachycení pomocí obrázků 

či videa.  

   Důležitým faktorem je zobrazení oblohy a s ní souvisejícím stavem oslunění. 

Všechny potřebné nastavení se provádí po přepnutí pracovního pohledu do pohledu 

perspektivního. Uživatel má možnost zde zadat reálnou polohu vymodelované budovy, a 

datum a čas, ve kterém chce budovu zachytit. Program pak vytvoří polohu slunce v daný 

okamžik, pro větší reálnost je ještě žádoucí zapnutí zobrazování stínů.  

   Pro tvorbu obrázků je výhodné si nastavit polohu a vlastnosti kamer, jež budou 

snímat daný model. Důležitými parametry jsou i označení cíle a velikost ohniskové 

vzdálenosti (viz obr. 6.8).  

 

Obr. 6.8: Ukázka z nastavování kamer pro tvorbu obrázků 

   Dalším atraktivním výstupem může být také video. Samotné video se tvoří 

pomocí animace dráhy pohybu, jež v sobě zahrnuje nastavení dráhy kamery, což je 

trajektorie, po které se kamera pohybuje, a dráhy cíle, která určuje pohyb pohledu kamery 

samotné (viz obr. 6.9).  Nastavitelné je také rozlišení a formát videa, včetně počtu snímků 

za sekundu.  
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Obr. 6.9: Ukázka dráhy pohybu kamery při animaci 

   Výstupem z vizualizace 3D modelu hvězdárny Valašské Meziříčí je šestice 

obrázků, které zachycují výsledný model z přibližně stejných pozic, jako byly nafoceny 

fotky pro tvorbu náčrtů, jejich srovnání je pak obsaženo v přílohách této práce. Dalším 

výstupem je video zachycující model v perspektivním zobrazení, které je sestříháno 

z několika různých videi, které byly animovány za jiných podmínek oslunění. Při tvorbě 

perspektivního vzhledu modelu, použitého pro tvorbu obrázků i videí, bylo nastaveno 

datum na 25. 5. 2018, a poloha hvězdárny byla zadána svými přibližnými zeměpisnými 

souřadnicemi.   

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

7 KONTROLA PŘESNOSTI  

   Vyhotovený 3D model, respektive přesnost jeho zaměření, není nijak vázaná 

legislativou. Neexistuje žádná technická norma, která stanovuje mezní hodnoty a 

požadavky na vytvářené 3D modely. Abychom však prokázali správnost našeho zaměření 

a výsledku přiřadili určitou přesnost, je vhodné zhodnocení přesnosti nějakou formou 

provést. Nabízí se zde použití technické normy, která stanovuje metodiku kontroly 

přesnosti pro úlohy, které svými postupy jsou blízké zaměření objektu pro účel 

modelování. Konkrétně se jedná o normu ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a 

účelové mapy, která v sobě obsahuje podrobný návod k provedení a vyhodnocení kontroly, 

včetně stanovení různých tříd přesnosti, charakterizovanými mezními chybami. 

   Pro kontrolu přesnosti zaměření modelu hvězdárny byla vybrána 3. třída 

přesnosti, jejíž hodnoty mezních chyb pro jednotlivé složky jsou obsaženy v tab. 7.1, dále 

byl také zvolen postup kontroly polohové i výškové přesnosti, a to pomocí zaměření a 

vyhodnocení identických bodů. Identické body by měly tvořit množinu vybraných 

podrobných bodů, které jsou jednoznačně identifikovatelné, tvořit reprezentativní výběr a 

měly by být rozmístěny rovnoměrně po celém zájmovém území. Výběr lze považovat za 

reprezentativní, pokud obsahuje nejméně 100 bodů. [21] 

Třída 
přesnosti 

uxy uh 

1 0,04 0,03 

2 0,08 0,07 

3 0,14 0,12 

4 0,26 0,18 

5 0,5 0,35 

Tab. 7.1: Tabulka tříd přesnosti dle ČSN 01 3410  [21] 

   Během podrobného zaměření objektu hvězdárny bylo zaměřeno celkem 176 

identických bodů s dvou různých stanovisek. Jako identické body byly voleny jednoznačně 

identifikovatelné rohy stěn, rámu oken, zábradlí atd. V měřičských náčrtech jsou tyto body 

barevně odlišeny od bodů podrobných, v zápisníku mají tyto body shodná čísla. Výsledná 

souřadnice identického podrobného bodu nakonec vznikla zprůměrováním ze dvou měření. 

7.1  Kontrola polohové přesnosti 

   Pro každý identický body byly nejdříve vypočteny souřadnicové rozdíly: 
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∆𝑥 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑘 ,  ∆𝑦 = 𝑦𝑚 − 𝑦𝑘 

    kde xm, ym jsou souřadnice podrobného bodu z prvního zaměření a xk, yk jsou 

souřadnice téhož bodu z druhého zaměření. Z těchto rozdílů se vypočtou polohové 

odchylky dvojího určení bodu, dle vzorce: 

∆𝑝 = √∆𝑥2 + ∆𝑦2 

   Dosažení stanovené přesnosti se dále také testuje pomocí výběrové střední 

souřadnicové chyby sxy vypočítané jako kvadratický průměr středních chyb souřadnic sx, 

sy, které se určí ve výběru o rozsahu n bodů ze vztahů: 

𝑠𝑥 = √
1

𝑛𝑘
∑ ∆𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1  ,   𝑠𝑦 = √

1

𝑛𝑘
∑ ∆𝑦𝑖

2𝑛
𝑖=1  

𝑠𝑥,𝑦 = √
1

2
(𝑠𝑥2 + 𝑠𝑦2) 

   kde hodnota koeficientu k je rovna 2, pokud mají obě určení stejnou přesnost.  

   Přesnost se pokládá za vyhovující, pokud polohové odchylky ∆p vyhovují kritériu 

|∆p| ≤ 1,7uxy, a současně je přijata statistická hypotéza, že výběr přísluší stanovené třídě 

přesnosti, tj. výběrová střední souřadnicová chyba sxy vyhovuje kritériu sxy ≤ ω2nuxy, kde 

uxy je dán vybranou třídou přesnosti a koeficient ω2n má pro výběr o rozsahu n od 100 do 

300 bodů hodnotu 1,1. [21] 

   Výsledky testování jsou přehledně vepsány do tabulky (ukázka viz Tab. 7.1), 

která je součástí příloh této práce. Všechny identické body obsažené v kontrolní množině 

splnily obě dvě podmínky, a tudíž může být prohlášeno, že polohová přesnost 3D modelu 

hvězdárny odpovídá 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410. 

 

Tab. 7.2: Ukázka tabulky s ověření polohové přesnosti 

Y [m] X [m] Y [m] X [m]

1 496451,664 1140816,180 496451,670 1140816,195 -0,006 -0,015 0,000036 0,000225 0,0162 0,238 Splněná

2 496451,402 1140815,900 496451,442 1140815,926 -0,040 -0,026 0,001600 0,000676 0,0477 0,238 Splněná

6 496451,920 1140813,750 496451,900 1140813,756 0,020 -0,006 0,000400 0,000036 0,0209 0,238 Splněná

7 496451,924 1140813,740 496451,894 1140813,766 0,030 -0,026 0,000900 0,000676 0,0397 0,238 Splněná

8 … … … … … … … … … … …

9 … … … … … … … … … … …

0,0135 0,0106 0,0122 0,154 Splněna

2. podmínka

Sy Sx Sx,y ω2n . ux,y Kritérium Sx,y < ω2n . ux,y

ΔY2 ΔX2 Δp 1,7,ux,y |Δp|<1,7,ux,y

Ověření polohové přesnosti

1. podmínka

Číslo bodu
První určení Druhé určení

ΔY ΔX
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7.2 Kontrola výškové přesnosti 

   Pro testování přesnosti výšek podrobných bodů se pro body výběrového souboru 

vypočtou rozdíly výšek: 

|∆𝐻| = 𝐻𝑚 − 𝐻𝑘 

   kde Hm je výška podrobného bodu z prvního zaměření a Hk je výška téhož bodu z 

druhého zaměření. 

   Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové střední výškové chyby 

SH, vypočítané ze vztahu: 

𝑠𝐻 = √
1

𝑛𝑘
∑ ∆𝐻𝑖

2
𝑛

𝑖=1
 

   kde hodnota koeficientu k je rovna 2, pokud mají obě určení stejnou přesnost. 

   Přesnost výšek se pokládá za vyhovující, pokud hodnoty rozdílů výšek ∆H 

vyhovují kritériu |∆H| ≤ 2uH √𝑘 , a současně je přijata statistická hypotéza, že výběr 

přísluší stanovené třídě přesnosti, tj. výběrová střední výšková chyba SH vyhovuje kritériu 

SH ≤ ωnuh, kde uh je dán vybranou třídou přesnosti a koeficient ωn má pro výběr o rozsahu 

n od 80 do 500 bodů hodnotu 1,1. [21] 

   Výsledky testování jsou přehledně vepsány do tabulky (ukázka viz Tab. 7.3), 

která je součástí příloh této práce. Všechny identické body obsažené v kontrolní množině 

splnily obě dvě podmínky, a tudíž může být prohlášeno, že výšková přesnost 3D modelu 

hvězdárny odpovídá 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410. 

 

Tab. 7.3: Ukázka tabulky s ověření výškové přesnosti 

První určení Druhé určení

H [m] H [m]

1 336,270 336,281 -0,011 0,000121 0,339

2 337,830 337,770 0,060 0,003600 0,339

6 337,035 337,035 0,000 0,000000 0,339

7 336,845 336,855 -0,010 0,000100 0,339

8 … … … … …

9 … … … … ..

Číslo bodu ΔH ΔH2 2uH  √k |ΔH| < 2uH  √k 

Ověření výškové přesnosti

2. podmínka

SH ωN . uH Kritérium  SH ≤ ωN . uH

1. podmínka

0,009 0,132 Splněna

Splněná

Splněná

Splněná

Splněná

…

…
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8 ZÁVĚR 

   Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření 3D modelu objektu dle 

vlastního výběru. Důraz byl kladen na historickou a estetickou či konstrukčně zajímavou 

hodnotu vybrané stavby. Podle mého, všechny tyto ukazatele splnila vybraná budova 

hvězdárny ve Valašském Meziříčí, která svou historickou i architektonickou hodnotou 

dostatečně naplnila zadání této práce.  

   Výsledný 3D model je dobrou ukázkou toho, že i při použití běžného 

geodetického vybavení lze provádět tyto typy prací. Nutno ale podotknout, že s mnohem 

větší pracností. Další zajímavou zkušeností bylo i zaměření a následné vymodelování 

konstrukcí kruhového či elipsovitého tvaru, které i přes malá zjednodušení věrohodně 

reprezentují dané reálné konstrukce.  

   Veškeré výpočetní a modelovací práce byly navíc prováděny v softwarech, které 

nejsou nikterak specializované. Z tohoto důvodu bylo zajímavé sledovat jejich zvládání či 

nezvládání jednotlivých úkonů, které se naskytly v průběhu modelování. Konkrétně se 

jednalo o softwary MicroStation V8i a AutoCAD 2018. Oba dva programy zvládaly 

většinu modelovacích prací bez potíží. V mém osobním srovnání je pak program 

MicroStation lepší v práci se souřadnicemi podrobných bodů, jako je jejich vkládání, 

editace atp., kdy velkou roli hraje propojení s geodetickým programem Groma, a celkově 

v tvorbě drátového modelu pomocí spojování jednotlivých bodů. Za to program AutoCAD 

u mě jednoznačně zvítězil v tvorbě povrchů a následné texturizaci a vizualizaci, jež tento 

software nabízí nesčetné množství provedení. Myslím si, že kombinace těchto dvou 

softwarů je vhodným řešení pro provádění těchto typů prací, při použití 

nespecializovaných programů. 

   Pro mě osobně byla práce na tomto modelu velice zajímavá a obohacující. Kromě 

zopakování si veškerých měřických pravidel a metod, jsem měl možnost se podrobněji 

seznámit s funkcemi zmíněných dvou softwarů, s kterými bych se mohl setkat i ve své 

budoucí praxi.  

   Nakonec si myslím, že hlavním výsledkem této práce není již zmíněný 3D model 

sám, ale zhodnocení a nalezení hranic použitelnosti klasických geodetických metod pro 

tvorbu 3D modelů, které s největší pravděpodobnosti trvale přenechají místo technologiím 

moderním. Nicméně, jak jsem zjistil v této diplomové práci, tak pomocí klasických 



 

 

40 

 

geodetických metod se model určité přesnosti a složitosti zaměřit a vyhotovit dá, jen je 

k tomu potřeba více času, trpělivosti a pečlivosti.  

 

Obr. 8.1: Ukázka výsledného 3D modelu po vizualizaci  
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SEZNAM POŽITÝCH ZKRATEK 

3D                Trojrozměrný prostor 

2D               Dvojrozměrný prostor 

S-JTSK    Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv             Výškový systém Balt po vyrovnaní 

GNSS         Globální navigační systém (Global Navigation Satellite Systems) 

GPS            Globální polohový systém (Global Positioning Systém) 

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

RTCM Radio Technical Commission for Maritime 

PDOP   Bezrozměrný parametr udávající vliv geometrie prostorového uspořádání     

družic GNSS a přijímače v konkrétní epoše na přesnost určení třírozměrné  

polohy přijímače (Position Dilution Of Precision) 

RMS           Efektivní hodnota chyby při GNSS měření (Root Mean Square) 

MS              Zkratka firmy Microsoft 

MS-DOS  Operační systém firmy Microsoft (Microsoft Disk Operating Systém) 

UMC          Příkazy uživatele (User Comands) 

MDL      Programovací jazyk pro aplikace MicroStationu V8i (MicroStation   

Development Language) 

CAD           Počítačem podporované kreslení (Computer Aided Design) 
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