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Anotace 

Diplomová práce se zabývá v první řadě revizí a obnovou důlního bodového pole 

v lomu Černotín. Měřické a výpočetní práce se řídí vyhláškou ČBÚ č. 435/1992 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. Předmětem a obsahu obnovy důlního bodového pole je 

rekognoskace terénu, měřické práce, výpočetní práce a vyhotovení základní mapy lomu. 

V diplomové práci jsou uvedeny měřické práce a přístrojové vybavení, které bylo použito 

při měření. Výsledkem práce jsou obnovené souřadnice stávajících bodů a nově 

vytvořených bodů. Dále je výsledkem také základní mapa lomu v roce 2013. 

Klíčová slova: lom, základní mapa lomu, důlní bodové pole 

  



Summary 

This thesis is mainly focusing on the revision and renewal of the mining point field in 

Černotín quarry. Measuring and computational works are  governed by notice ČBÚ  No. 

435/1992 Coll. as amended. The subject and content of the mining point field renewal is 

the terrain reconnaissance, measuring works, computational works and preparation of the 

base map of the quarry. In the thesis, applied measuring works and used instrumentation 

are described. The result of the thesis is the renewal of the existing and newly created 

points coordinates. Further, the base map of quarry for 2013 was created. 

Key words: quarry, base map of quarry, mining point field 
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Seznam zkratek 

ČBÚ- Český báňský úřad 

S-JTSK- Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv- Výškový systém baltský – po vyrovnání 

ppm - Jedna miliontina 

GLONASS - Ruský družicový navigační systém 

GPS-  Družicový navigační systém USA 

GNSS- Globální navigační družicový systém 

RTK- Měření GNSS v reálném čase 

VRS- Virtuální referenční stanice 

ČSNS- Česká státní nivelační síť 

ČSN- Česká technická norma 
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1 Úvod 

V této diplomové práci se řeší obnova a doplnění důlního bodového pole na povrch a 

dále vyhotovení základní mapy lomu. Praktická část diplomové práce byla prováděná 

v lomu Černotín a jeho okolí. 

Diplomová práce se řídí vyhláškou ČBÚ 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci 

při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění 

pozdějších předpisů. V odstavci legislativa jsou vypsány některé části s vyhlášky ČBÚ 

435/1992 Sb., které byly použity při vytváření této diplomové práce. 

V diplomové práci jsou dále popsány práce, které byly provedeny za účelem revize a 

obnovy důlního bodového pole. Nejprve byla provedena rekognoskace terénu. Následovalo 

měření pro určení polohy a výšek bodů důlního bodového pole. Pro určení polohy bodů 

byla zvolena metoda polygonového pořadu a metoda kontrolovaného rajónu. Výšky bodů 

byly určeny nivelačním pořadem a trigonometrickým měřením výšek. Nově určené 

souřadnice a výšky bodů důlního bodového pole byly porovnány se stávajícími 

souřadnicemi a výškami bodů důlního bodového pole. 

Mezi měřické metody, které byly použity, za účelem vyhotovení základní mapy lomu 

jsou metody tachymetrie a RTK. Měření podrobných bodů proběhlo ve spolupráci se 

zaměstnanci firmy Gespo v.o.s. Při podrobném měření bylo použito vybavení firmy Gespo 

v.o.s., následně mi byly poskytnuty výstupy z měření. Základní mapa lomu byla 

vyhotovena softwarem Microstation V8.  
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2 Cement Hranice a. s. 

 Tato kapitola nás blíže seznámí se společností Cement Hranice a.s. Zmíníme zde 

lokalitu, ve které firma Cement Hranice a.s. provádí těžbu, její historii a způsob těžby 

nerostu.  

 

Obr. č. 1Cement Hranice a. s., Zdroj: [1] 

2.1 Historie Cementu Hranice a.s. 

Cementárna v Hranicích byla uvedena do provozu v roce 1954. Podnik se postupně 

modernizoval a zlepšovala se technologie výroby cementu. Postupně se zmenšovaly 

dopady výroby na životní prostředí. K výrazné modernizaci firmy došlo v letech 1987-

1992. V 90. letech minulého stolení patřila cementárna k jedněm z nejmodernějších 

cementáren v Evropě. V roce 1995 se stala cementárna držitelem Certifikátu systému 

zařízení dle normy DIN EN ISO 9002. V roce 1997 se stala většinovým vlastníkem akcií 

německá firma Byckerhoff, která patří do italského koncernu Buzzi. 

2.2 Výrobní postup cementu  

Cement je hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou vytváří kaši, která dále 

tuhne, a tvrdne v důsledku hydratačních reakcí a procesů. 

Postup výroby podléhá těmto procesům: příprava surovinové směsi, výroba slinku, 

výroba cementu. Příprava surové směsi je těžba vápence a korekčních surovin, následuje 

drcení těchto surovin, mletí a homogenizace. 
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Výroba cementu probíhá mletím slinku s příměsi (příměsi upravují konečné 

vlastnosti cementu), nebo přísadami. Cement se dále vypaluje. Po této fázi následuje 

skladování cementu, balení a export. 

2.3 Ložisko Hranice 

Ložisko Hranice se dělí na dva dobývací prostory. Tyto prostory jsou dobývací 

prostor Skalka-Hranice a dobývací prostor Černotín. Plocha dobývacího prostoru Černotín 

je 42 384 m
2
. Ročně se v dobývacím prostoru Černotín vytěží 80 000 až 300 000 t nerostu.  

Ložisko Hranice se nachází na kře Maleník, které náleží návrší Hluzovského kopce 

s nadmořskou výškou 360 m n. m. V ložisku se těží především devonský vápenec, ale 

vyskytují se zde také křemenec, pyrit, baryt, slída, aragonit a další nerosty. 

Ložisko tvoří tři kry, na kterých se nachází dobývací prostory. Na západní kře je 

otevřen lom Skalka– Hranice a na jižní kře je otevřen lom Černotín. 

 

Obr. č. 2Lom Černotín 
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3 Legislativa 

 Povinnost zhotovovat důlně měřickou dokumentaci ukládá § 39 zákona č. 44/1988 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), tento zákon se odkazuje na 

prováděcí předpis Českého báňského úřadu, vyhláškou [14]. § 39 zákona č. 44/1988 Sb. se 

odkazuje také na oblast geologické dokumentace, který upravuje obecně závazný předpis 

ústředního geologického orgánu.  

 Pokud se vyhláška ČBÚ 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci při hornické 

činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem nevztahuje na činnosti 

uvedené v § 1, musí být měřická dokumentace vedená v rozsahu vyhlášky ČBÚ č. 

175/1992 Sb. o podmínkách využívaní ložisek nevyhrazených nerostů. [15] 

3.1 Vybrané části legislativy 

 Organizace při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem je 

povinna dle [14] zabezpečit úplnost dokumentace a odborný výkon důlně měřických prací. 

Odpovědnost za výkon důlně měřické činnosti má vedoucí pracovník organizace. Za 

správnost a úplnost měřické dokumentace a její vedení odpovídá hlavní důlní měřič. Za 

správnost a úplnost jednotlivých měření a části dokumentace nese zodpovědnost důlní 

měřič. Vedením speciálních obsahů účelových map na důlně měřickém podkladu je 

pověřen odborný pracovník, pověřený organizací a za tyto provedené práce odpovídá. 

Hlavní důlní měřič rozhoduje o převzetí dokumentace zhotovenou jiným útvarem 

organizace nebo také jinou organizací do souboru dokumentace. 

 Nároky na hlavního důlního měřiče a důlního měřiče jsou uvedeny v [14] a jsou 

popsány v následujících odstavcích. 

 Hlavním důlním měřičem může být osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru 

důlní měřictví a s dvouletou praxí v oboru důlní měřictví. Hlavním důlním měřičem se 

může stát také osoba s vysokoškolským vzděláním v  hornicko-geologických či 

geodetických oborech s praxí tří let v oboru důlní měřictví. Tato osoba ještě musí složit 

zkoušku odborné způsobilosti před komisí Českého báňského úřadu. 

 Důlním měřičem se může stát osoba s vysokoškolským nebo úplným 

středoškolským vzděláním v oboru důlní měřictví. Důlním měřičem se může stát také 
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osoba vzdělaná v hornicko-geologických nebo geodetických oborech s jednoletou praxí 

v oboru důlní měřictví. Tato osoba musí také složit zkoušku odborné způsobilosti před 

komisí Českého báňského úřadu. 

 Důlní polohové bodové pole na povrchu se dělí podle § 6 [14] na základní důlní 

polohové bodové pole a podrobné důlní polohové bodové pole. Základní důlní polohové 

pole na povrchu tvoří body určené ze základního polohového bodového pole, tyto body 

jsou určené velmi přesnými měřickými metodami. Tyto metody jsou popsány v příloze č. 2 

[14]. Podrobné důlní polohové bodové pole na povrchu tvoří body, které byly určeny 

měřickými metodami ze základního důlního bodového pole. Podrobné důlní polohové 

bodové pole slouží k měření všech předmětů potřebných k vedení důlně měřické 

dokumentace.  

 Důlní výškové pole dělíme podle § 7 [14] na základní důlní výškové bodové pole 

na povrchu a podrobné důlní výškové bodové pole na povrchu. Základní důlní výškové 

bodové pole na povrchu je odvozeno z České státní nivelační sítě I. až III. řádu. Podrobné 

důlní výškové bodové pole, je odvozeno z České státní nivelační sítě IV. řádu nebo ze 

základního důlního výškového bodového pole na povrchu. Dále sem náleží body důlního 

polohového bodového pole na povrchu, pokud jejich výšky byly určeny technickým 

výškovým měřením. 

 § 8 [14] popisuje stabilizaci bodů důlních bodových polí, které se stabilizují na 

místech zajištěných proti jejich poškození nebo zničení. Organizace musí chránit a 

udržovat stabilizované body, které zřídila nebo převzala.[15] 

3.2 Příloha č. 2 vyhlášky ČBÚ 435/1992 Sb. 

Příloha č. 2 vyhlášky ČBÚ 435/1992 Sb. obsahuje postupy a dovolené odchylky 

polohového a výškového měření při činnostech prováděných na povrchu. 

3.2.1 Základní důlní polohové bodové pole 

Pro určení základního důlního polohového bodového pole je možné použít tyto 

metody: 

- úhlové protínání, 

- směrové protínání z orientovaných směrů, 
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- délkové protínání, 

- přesné polygonové pořady, 

- kombinací výše uvedených metod. 

Podmínky, které musí splňovat měřické metody pro vybudování základního důlního 

bodového pole: 

- Na bodech se měří centrační prvky. Pokud je excentricita menší než 5.10
-3 

m 

zanedbává se. 

- Směry se měří ve třech skupinách vteřinovým teodolitem. Maximální odchylka 

uzávěru skupiny činí 𝑈 =  ± 1,4 𝑚𝑔𝑜𝑛 

- Pokud využíváme metodu polygonového pořadu pro určení základního důlního 

polohového bodového pole, vrcholové úhly měříme ve dvou skupinách. 

Maximální povolená odchylka směrníku měřena v poslední straně polygonu musí 

splňovat hodnotu 

U = ±2,7  n     𝑚𝑔𝑜𝑛 3.1 

 kde n představuje počet měřených vrcholových úhlů. 

- Pro polygonový pořad, kterým se určí základní důlní polohové bodové pole, platí 

ještě mezní hodnota pro určení polohy koncového bodu. Hodnota,  která nesmí být 

překročena, musí splňovat podmínku 

Dxy = ±10−3 k1 L + k2 RR       m 3.2 

kde k1 = 8,  k2 = 0,04, [L], je suma měřených stran polygonového pořadu hodnota 

se počítá v metrech, [RR] je suma čtverců stran spojujících jednotlivé body pořadu 

od jeho koncového bodu udává se v metrech. 

- Měřená polohová odchylka mezi dvěma nezávislými měřeními, pro body 

základního důlního polohového bodového pole nesmí překročit hodnotu 

P = ±6      cm 3.3 

[14] 

3.2.2 Podrobné důlní polohové bodové pole 

Pro určení podrobného důlního bodového pole na povrchu se přistupuje, pokud není 

hustota základního důlního bodového pole dostatečně hustá pro potřeby podrobného 

měření. Metody, které lze použít pro určení podrobného polohového bodového pole jsou: 
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- polygonový pořad, 

- kontrolovaný rajón, 

- úhlové protínání, 

- délkové protínání, 

- kombinace uvedených metod. 

Pro určení důlního podrobného polohového bodového pole se měří délky pokaždé 

dvakrát nezávisle na sobě. Tyto délky se opravují o všechny systematické chyby. Chyba v 

dvakrát měřených délek pásmem nesmí překročit hodnotu: 

∆s= ±0,5−3 s     m 3.4 

kde  s  je délka strany. [14] 

3.2.3 Určování podrobných důlních bodů  

Pro určování podrobných bodů důlního bodového pole se může použít těchto metod: 

- ortogonální metody, 

- polární metody, 

- pozemní a letecká fotogrammetrie. 

Při použití polární metody se jako stanoviště volí body důlního polohového bodového 

pole. Vzdálenost se měří dálkoměrem. Vzdálenosti určovaných bodů nesmí překročit 

vzdálenost na orientační bod. Pokud jsou v měřeném prostoru body důležité pro konstrukci 

zobrazení, tyto body se kontrolují křížovými nebo oměrnými měrami. Pokuj je možné 

zaměří se z jednoho stanoviště kontrolně alespoň tři podrobné body, zaměřené z obou 

stanovišť. 

Přesnost pro měřítko 1:1000 a 1:2000 je určena pro podrobné body, které jsou v terénu 

jednoznačně určeny, nabývá střední souřadnicová chyba hodnoty ± 0,14 m. Pro měřítko 

1:5000 je střední souřadnicová chyba ± 0,28 m. [14] 

3.2.4 Výšky v důlním bodovém poli 

Výšky v důlním bodovém poli lze určit těmito metodami: 

- geometrická nivelace přesná, nebo technická, 

- trigonometrické měření výšek, 

- číselná tachymetrie. 
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Přesná nivelace se používá při tvorbě základního výškového bodového pole. 

Odchylka, která musí být dodržena při měření v pořadu tam a zpět činí 

∆v = ±0,5−3 L     m 3.5 

kde L je délka pořadu určená v kilometrech. 

 Přesnost pro určení bodů trigonometrickou nivelací mezi měřením tam a zpět je 

dána hodnotou: 

∆v = ±40 ∙ 10−3 L    m 3.6 

 Tachymetrií se určí výšky podrobných bodů. Tachymetrická stanoviska se určují 

trigonometricky nebo geometrickou nivelací. Výšky podrobných bodů se uvádějí 

v decimetrech. [14] 

3.3 Základní mapa lomu 

Při činnostech prováděných hornickým způsobem je základní mapa lomu právním a 

technickým podkladem organizace, která hornickou činnost provádí. Základní mapa lomu 

se vyhotovuje na základě přímého měření, nebo pokud hlavní důlní měřič povolí převzít 

dokumentaci od jiného útvaru organizace či jiné organizace. 

Obsahem základní důlní mapy jsou všechny údaje, které souvisí s činností hornickou, 

geologickou a technickou, dále jsou obsahem správní objekty a údaje nutné k vedení prací. 

K vyznačení údajů se používají značky, které jsou uvedeny v příloze č. 3 Vyhlášky ČBÚ 

435/1992 Sb. Ukázka některých značek je uvedena v obrázku č. 3. 

Měřítko základní důlní mapy se vyhotovuje v 1:500, 1:1000 nebo 1:2000. Měřítko je 

jednotné pro celý dobývací prostor. Klad mapových listů se vyhotovuje na základě 

triangulačních listů JTSK. Pokud je výhodné posunout klad mapových listů, může se tak 

učinit dle vyhlášky ČBÚ 435/1992 Sb. §14 odstavec 6. [14] 

3.3.1 Obsah základní mapy lomu 

Základní mapa obsahuje tyto, mimo rámové údaje: označení listu, souřadnicový a 

výškový systém (pokud nejsou výšky uvedeny v Bpv uvede se rozdíl výšek), klad listů a 

vyznačení v přehledu mapových listů vyšrafováním, vysvětlivky, založení základní důlní 

mapy, doplňování základní důlní mapy, obnovení základní důlní mapy, údaje o těženém 



Jan Mollnhuber: Vytvoření základní mapy lomu v k.ú. Černotín. 

2014  9 

nerostu, dobývací metoda, použitá technologie, název organizace, název dobývacího 

prostoru, název základní mapy lomu, evidenční číslo základní mapy lomu, souřadnice 

čtvercové sítě na okraji rámového listu a nedělitelné součásti mapového listu. 

Do rámových údajů základní mapy lomu se vyznačují tyto informace: čtvercová 

souřadnicová síť, státní hranice a hranice katastrálního území, hranice chráněných 

ložiskových území, území ochranných pásem, základní a podrobné důlní bodové pole, 

průzkumné vrty, štoly, šachtice, základní geologické údaje, plochy odpisu zásob ložiska, 

zařízení a objekty sloužící k ochraně zdraví při práci, údaje o dřívější horní činnosti, údaje 

o místech zvláštní důležitosti, linie profilů a řezů, správní objekty, sociální objekty, 

technologické objekty, krasové a jiné dutiny přírodního charakteru, odkaliště, odvaly, 

výsypky, skladiště, úložiště odpadů, rekultivované plochy a další důležité skutečnosti. [14] 
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Obr. č. 3 Vybrané značky vyhlášky ČBÚ 435/1992 Sb., Zdroj:[9] 



Jan Mollnhuber: Vytvoření základní mapy lomu v k.ú. Černotín. 

2014  11 

4 Použité přístrojové vybavení 

4.1 Nivelační přístroj Leica DNA03 

Leica DNA03 je digitální nivelační přístroj, který svými parametry splňuje 

podmínky pro měření přesné nivelace. Přístroj umožňuje několik funkcí čtení záměry na 

nivelační lati: klasické čtení na lati vzad, vpřed a zdvojené čtení záměry vzad, vpřed, vpřed 

a vzad. V následující tabulce uvedu vybrané parametry.[6] 

Tabulka č. 1Parametry nivelačního přístroje Leica DNA03, Zdroj:[6] 

Střední kilometrová chyba při měření na 

standardní lať 

1,0 mm 

Střední kilometrová chyba při měření na 

invarovou lať 

0,3 mm 

Zvětšení 24x 

Dosah na standardní lať 1,8 až 110 m 

Dosah na invarovou lať 1,8 až 60 m 

Stupeň rozlišení hodnot čtení na lati 0,01 mm 

Šířka zorného pole na100 m 3,5 m 

Rozsah kompenzátoru ± 10 ' 

Přesnost kompenzátoru 0,3 " 
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Obr. č. 4Nivelační přístroj DNA03, zdroj:[7] 

4.2 Totální stanice Leica TCR1202+ 

Totální stanice Leica TCR1202+ byla použitá při určování bodů základního a 

podrobného důlního bodového pole. V tabulce jsou uváděny specifikace totální stanice, 

hlavně co se týká její přesnosti. 

Tabulka č. 2Technické parametry Leica TCR1202+, Zdroj: [12] 

Střední chyba měření úhlů 2´´ (0,6 mgon) 

Minimální čtení úhlů 0,1´  ́(0,1 mgon) 

Typ kompenzátoru Automatický dvouosý 

Rozsah kompenzátoru 4  ́(0,07 gon) 

Citlivost kompenzátoru 0,5´  ́(0,2 mgon) 

Střední chyba měření délek na hranol 1mm + 1,5 ppm 

Minimální čtení délek 0,1 mm 

Rozsah měření délek Od 1,5 m do délky větší než 3500 m 

Střední chyba měření délek bez hranolu 2 mm + 2 ppm 

Zvětšení 30x 

Zorné pole 1°30  ́(1,66 gon) t. z. 2,7 m / 100 m 
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Obr. č. 5 Leica TCR 1202, Zdroj: [8] 

4.3 Totální stanice Pentax PCS-515 

Totální stanice Pentax PCS-515 byla využita pro měření podrobných bodů metodou 

tachymetrie. Tento přístroj je ve vlastnictví firmy Gespo v.o.s. Její parametry jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 3Technické parametry Pentax PCS-515, Zdroj: [10] 

Střední chyba měření úhlů ±5´  ́(1,5 mgon) 

Typ kompenzátoru Jednoosý 

Rozsah kompenzátoru 3 (́0,05 gon) 

Citlivost kompenzátoru 0,5´  ́(0,9 mgon) 

Střední chyba měření délek na hranol ±3mm + 3  ppm 

Minimální čtení délek 0,1 mm 

Rozsah měření délek Od 1,3 m do délky větší než 2 100 m 

Zvětšení 30x 
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Obr. č. 6 Totální stanice Pentax PCS-515,Zdroj:http:[10] 

4.4 GNSS aparatura Topcon GR-3 

Pro sběr podrobných bodů byla využita metoda měření RTK-VRS (virtuální 

referenční stanice). Aparatura patří také firmě Gespo v.o.s. Její specifikace jsou uvedeny 

v tabulce. 

Tabulka č. 4 Parametry GNSS aparatury Topcon GR-3, Zdroj: [4] 

Aparatura dokáže přijímat signál GPS/GLONASS L1/L2/L5 C/A a P kody a 

nosné vlny,Gallileo E 1/2/5a a L1, 

WAAS/EGNOS 

 Přesnost statické metody 3 mm + 0,5 ppm horizontální  

 5mm + 0,5 ppm vertikální 

Přesnost metody RTK / Kinematická 10 mm + 1 ppm horizontální,  

15mm + 1 ppm vertikální 
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Obr. č. 7, GNSS aparatura Topcon GR-3, Zdroj:[3] 
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5 Rekognoskace a vyhledání podkladů 

5.1 Vyhledávání výchozích bodů 

Nejprve byly vyhledány na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního, geodetické údaje k bodům v okolí lomu Černotín. Geodetické údaje byly 

vyhledány pro body ČSTS, tak i nivelační údaje pro body výškové v systému ČSNS. 

Všechny vyhledávané body jsou umístěny na triangulačním listu číslo 3509. Čísla bodů, 

pro které byly vyhledány geodetické údaje: zhušťovací body 211, 212, 249, 214 a bod 213 

s jeho zajišťovacími body 213.1, 213.2. Po rekognoskaci v terénu byl přidán bod na 

triangulačním listu číslo 3503, trigonometrický bod číslo 29. 

Body, které by se mohly využít pro výškové určení bodů v lomu, lze nalézt v terénu 

pomocí místopisu. Místopisy bodů lze vyhledat na webových stránkách Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního. Výškové body, pro které byly vyhledány geodetické údaje: 

GL-26.1, GL-26.2, GL-26.3, GL-26.4, GL-24.3,Gh7-1 a Gh7-2.  

5.2 Vyhledání výchozích bodů v terénu 

Po vyhledání geodetických údajů, nastalo vyhledávání jednotlivých bodů v terénu. 

Jako první byly vyhledány body nivelačního pořadu GL, který je veden mezi Valašským 

Meziříčím a Olomoucí. Nivelační pořad GL vede kolem frekventované silnice 35 spojující 

Hranice a Valašské Meziříčí. V tomto pořadu byl nalezen pouze nivelační bod GL-26.1, 

body GL-26.1, GL-26.2, GL-26.3 a GL-26.4 nebyly nalezeny. Následně byly vyhledány 

body v obci Černotín a to body Gh7-1 a Gh7-2. Bod Gh7-1 je umístěn vlevo od vchodu do 

místního kostela sv. Cyrila a Metoděje. Bod Gh7-2 je umístěn na budově obecního úřadu 

v Černotíně a to vpravo od vchodu do budovy. Body Gh7-1 a Gh7-2 byly následně využity 

k měření. 
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Obr. č. 8Rozmístění výškových bodů v okolí lomu Černotín, Zdroj: [17] 

Body polohového bodového pole byly také vyhledány dle geodetických údajů. Zde 

vyhledávání bodů bylo složitější. Nejprve byly vyhledány zajišťovací body 213.1 a 213.2. 

Bod 213.1 byl vyhledán snadno, ale tento bod nemá v současné době orientaci na bod 213 

ani na bod 213.2. Z bodu 213.1 ve směru na bod 213 roste jabloň, přes kterou není možné 

prohlédnout a ve směru bodu 213.2 nelze prohlédnout přes střechu novostavby. Bod 213.2 

byl vyhledán pomocí pásma dle geodetických údajů, tento bod lze orientovat na bod 213. 

Následně byl ještě vyhledán bod 212, také pomocí pásma a geodetických údajů. Bod 

212 byl vyhledán pro jeho výhodnější umístění a zkrácení polygonového pořadu. Tento 

bod 212 nebyl využit, protože v den měření byla v údolí mlha a nebylo možno orientovat 

na bod 213. 



Jan Mollnhuber: Vytvoření základní mapy lomu v k.ú. Černotín. 

2014  18 

 

Obr. č. 9Rozmístění polohových bodů v okolí lomu Černotín, Zdroj: [17] 

Následně byly vyhledávány body 249 a 211. Oba body nebylo možné dle 

geodetických údajů nalézt. Bod 211 byl vytyčen. Bylo vypočítáno přechodné stanovisko 

z orientací na viditelné body a následně byl bod 211 vytyčen a nalezen. Bod 249 dále nebyl 

potřeba vyhledat. Bod 211 neměl orientaci na bod 213, v tomto směru byla navezena 

zemina, která znemožňovala viditelnost. Z bodu 211 se lze orientovat na věž kostela v Ústí 

(bod 214) a věž kostela ve Špičkách (bod 29). Geodetické a nivelační údaje jsou uvedeny 

v příloze č. 1. 

5.3 Vyhledávání bodů důlního bodového pole 

Firmou Gespo v.o.s. byly poskytnuty souřadnice důlního bodového pole. Spolu 

s pracovníky firmy Gespo v.o.s. byly tyto body vyhledány. Na místě se zjistilo, že body 

číslo 5, 51 a 4003 stále existují. Bod 431 umístěný nad lomem u rohu kamenného kříže se 

nepodařilo nalézt, proto tento bod byl prohlášen za zničený. 

Dále se nepodařilo zjistit, jakým způsobem byly body důlního bodového pole 

určeny. Zároveň k bodům nejsou vyhotoveny místopisy. 
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Tabulka č. 5Seznam souřadnic důlního bodového pole 

Č. b. y (m) x (m) z (m) Popis 

5 511175,17 1131860,91 282,39 UH kamen 

51 511071,65 1131759,89 262,09  plastový znak 

431 511009,75 1131539,12 326,68 železná trubka 

4003 511197,39 1131622,68 303,27 železná trubka 

5.4 Doplnění důlního bodového pole 

Důlní bodové pole v součastné době obsahuje jen 3 body důlního bodového pole. 

Tyto 3 body mají mezi sebou dobrou viditelnost, ale i přes dobrou viditelnost mezi body je 

nutné důlní bodové pole doplnit. Pokud dojde ke zničení jednoho bodu, nebude dostatečný 

počet bodů k orientaci proměření podrobných bodů. 

 Bodové pole bylo doplněno o 2 body. Tyto body jsou body číslo 5001 a 5003. 

Poloha bodů 5001 a 5003 je určená polygonovým pořadem. Polygonový pořad byl měřen 

s přesností pro základní důlní polohové bodové pole. Výšky bodů byly určeny s různou 

přesností. Bod č. 5003 byl určen přesnou nivelací a bod č. 5001 byl určen 

trigonometrickým měřením výšek. 

 Nové určené body jsou stabilizované ocelovým roxorem o průměru 1 cm a délce 50 

cm. U obou bodů nejsou zřízeny ochranné znaky. 
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6 Měřické práce pro ověření důlního bodového pole 

Měřické práce měly za úkol ověřit výšky a souřadnice bodů důlního bodového pole. 

Pro ověření výšek bodů byla zvolená metoda geometrické nivelace ze středu a 

trigonometrického měření výšek. Pro ověření polohy bodů důlního bodového pole byla 

využita metoda polygonového pořadu a metoda rajónu. Přehled výchozích a určovaných 

bodů a dále metoda určení bodů je přílohou č. 7. 

6.1 Určení základního výškového důlního bodového pole 

K měření byla využita geometrická nivelace ze středu. Principem geometrické 

nivelace ze středu je odečtení výškové hodnoty na nivelační lati vzad lz a vpřed lp od 

vodorovné roviny. Vodorovnou rovinu realizujeme pomocí nivelačního přístroje. Pokud od 

sebe odečteme čtení na latích vzad a vpřed získáme relativní převýšení mezi body A, B a 

pokud k této hodnotě připočteme výšku bodu A získáme absolutní výšku bodu B. [2] 

𝑉𝐴𝐵 = 𝑙𝐴
𝑧 − 𝑙𝐵

𝑝
 6.01 

𝑉𝐵 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝐴𝐵   
 

6.02 

 

 zl

lp

VB

VA

 

Obr. č. 10 Geometrická nivelace ze středu., Zdroj: [2] 

6.1.1 Ověření totožnosti a neměnnosti výchozího výškového bodu 

Nivelační pořad byl napojen na nivelační body české státní nivelační sítě 3. řádu. 

Pro ověření totožnosti a neměnnosti nivelačního bodu 3. řádu platí vztah: 

∆= 2,0 + 3,0 ∗  𝑅  
 

6.03 

kde R je délka nivelačního oddílu v kilometrech. 



Jan Mollnhuber: Vytvoření základní mapy lomu v k.ú. Černotín. 

2014  21 

Ověření totožnosti a neměnnosti nivelačního bodu Gh7-1 bylo provedeno z bodu 

Gh7-2. Rozdíl daných výšek zjištěných z nivelačních údajů a naměřené hodnoty 

porovnáme s vypočtenou mezní hodnotou dle vzorce 6.03. Pokud je rozdíl daných a 

naměřených hodnot menší než mezní hodnota, lze prohlásit, že totožnost a neměnnost bodu 

Gh7-1 byla nezměněna. 

Tabulka č. 6 Ověření totožnosti a neměnnosti 

Rozdíl daných a 
naměřených výšek 

(m) 
Povolená odchylka 

(m) 

0,0012 ±0,0029 

6.1.2 Připojení základního důlního výškového bodového pole 

Připojení základního důlního bodového pole bylo provedeno metodou přesné 

nivelace. Pro měření byly použity pomůcky: stativ, nivelační přístroj Leica DNA03, 

nivelační invarové kódové latě, nivelační podložky.  

Nivelační pořad byl veden z připojovacího bodu Gh7-1 na bod důlního bodového 

pole číslo 51. Při měření byla také určena výška bodu 5003. Nivelační pořad byl volný, 

měřený tam a zpět. Výsledná výška bodů číslo 51 a 5003 je průměrná hodnota z výšek 

zjištěných měřením tam a zpět. V tabulce č. 7 jsou uvedeny hodnoty měřeného rozdílu a 

mezního rozdílu dvou měření.  

Pro výpočet nivelačního pořadu byl použit program Microsoft Office Excel, zároveň 

tento program byl využit pro výpočty mezních hodnot nivelace. Kompletní výpočet 

nivelační ho pořadu je uveden v příloze č. 5. 

Tabulka č. 7 Mezní rozdíl a měřená rozdíl dvou měření 

Δv (m) Δm (m) 

±0,0052 -0,0023 
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Obr. č. 11Nivelační bod Gh7-1 

6.2 Určení podrobného výškového důlního bodové pole 

Trigonometrické měření výšek je metoda nepřímého určení výšky. Při určování 

řešíme pravoúhlý trojúhelník, ve kterém si určíme měřené prvky (zenitový úhel, šikmá 

vzdálenost). [2],[15] 

𝑉𝐵 = 𝑉𝐴 + 𝑙𝐴 + 𝑠𝐴𝐵 ∗ cotg 𝑧 − 𝑙𝐵  
 

6.04 
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Obr. č. 12 Trigonometrické měření výšek. Zdroj: [15] 

6.2.1 Připojení ostatních důlních výškových bodů 

Zbylé dva body byly určeny trigonometrickým měřením výšek. Metoda nivelace 

nebyla použita, její využití bránila vegetace, terénní nerovnosti a také umístění bodů 

v terénu. Metodou trigonometrického určení výšky byly určeny body 5 a 4003. Výšky 

bodů 5 a 4003 byly určeny z bodů 51 a 5003. Pro kontrolu výšky byly oba body určeny 

z obou stanovisek. Pro toto měření byly využity tyto pomůcky: stativy, odrazní hranoly, 

svinovací metr a totální stanice Leica TCR1202+.  

Trigonometrické určení výšky bylo vypočteno v programu Groma. Zápisníky jsou 

uvedeny v příloze č. 2. Výpočty jsou uvedeny v příloze č. 4. 

6.3 Určení základního důlního polohového bodového polygonovým pořadem 

Polygonový pořad byl připojen na bodech České státní trigonometrické sítě 211 a 

213.2. Orientace na počátečním bodě polygonového pořadu 211 byla umístěna na věž 

kostela ve Špičkách bod číslo 29. Koncový bod byl připojen na zajišťovací bod 213.2 a 

orientace byla provedena také na věž kostela v Černotíně. 

Polygonový pořad byl veden středem lomu a dále po silnici směrem k obci Černotín. 

Vzdálenosti mezi jednotlivými body polygonového pořadu byly v hodnotách od 150 metrů 

do 250 metrů. Nové body polygonového pořadu byly stabilizovány ocelovou tyčí délky 0,5 

metrů v prostoru lomu a ocelovými hřeby v silnici mimo lom. Měření úhlů bylo provedeno 



Jan Mollnhuber: Vytvoření základní mapy lomu v k.ú. Černotín. 

2014  24 

ve dvou skupinách. Uzávěr skupiny musí být menší než hodnota 𝑈 =  ± 1,4 𝑚𝑔𝑜𝑛. 

Podmínka uzávěru byla splněna na všech vrcholech polygonového pořadu. Další podmínka 

je podmínka v poloze koncového bodu polygonového pořadu dle vzorce 3.02. Měření 

vyhovělo i v polohové odchylce polygonového pořadu. Polygonovým pořadem byla určena 

poloha bodu důlního bodového pole číslo 51. 

 

Obr. č. 13 Ukázka stabilizace bodů polygonového pořadu 

Tabulka č. 8 Polohová odchylka polygonového pořadu 

Mezní polohová 
odchylka Dxy (m) 

Naměřená 
polohová odchylka 

(m) 

0,364 0,034 

Polygonový pořad byl vypočten v programu Groma. Všechny délky byly opraveny o 

opravy z kartografického zobrazení a nadmořské výšky. V tabulce č. 9 jsou uvedeny 

parametry polygonového pořadu. Vyrovnání polygonového pořadu proběhlo klasicky. To 

znamená, že úhlový rozdíl ve směrníku na posledním bodě, byl rozdělen rovnoměrně mezi 

všechny vrcholové úhly. Rozdíl v souřadnicích posledního bodu polygonového pořadu byl 

rozdělen úměrně délkám stran polygonového pořadu. 

Tabulka č. 9Parametry polygonového pořadu 

Délka pořadu                      Délka přadu                         

Úhlová odchylka                     -0.0004g 

Odchylka Y/X                        0.038m /   -0.001m 

Největší/nejmenší délka v pořadu 252.086m/  147.569m 

Poměr největší / nejmenší délka     1:1.71 

Max. poměr sousedních délek         1:1.43 
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6.4 Určení podrobného důlního polohového bodového pole rajónem 

Rajónem byly určeny body podrobného polohového důlního bodového pole. Tímto 

způsobem byly určeny body 5 a 4003. Pro kontrolu byly určeny ze dvou stanovisek a to 

z bodu 5001 a 51, které byly určeny polygonovým pořadem. K tomuto měření byly použity 

pomůcky: stativy, odrazné hranoly a totální stanice Leica TCR1202+. Jelikož body 5 a 

4003 byly určeny z 2 stanovisek, jejich výslednými souřadnicemi je průměr z obou měření.  

Výpočet byl proveden také v programu Groma. A zde byly délky také opraveny o 

opravy z kartografického zobrazení a nadmořské výšky. Zápisníky jsou uvedeny v příloze 

č. 2. Výpočty jsou uvedeny v příloze č. 4. 
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Obr. č. 1 1Budování základního důlního bodového pole, přístroj Leica TCR1202+ 
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7 Měření podrobných bodů 

7.1 Tachymetrie 

 Tachymetrie je měřická metoda, která umožňuje současně měřit vodorovný úhel, 

svislý úhel a také šikmou vzdálenost. Tato metoda se skládá ze dvou metod měření, 

polohopisná metoda (metod polárních souřadnic) a výškopisná metoda (trigonometrické 

měření výšek). 

 Metoda polárních souřadnic určuje polohu bodu vodorovným směrem a 

vodorovnou vzdáleností. Na stanovisku nejdříve zacílíme vzdálený bod, na kterém 

nastavíme základní směr. Poté můžeme začít měřit podrobné body. Vzdálenost se měří 

elektrooptickým dálkoměrem. Z těchto hodnot lze poté spočítat pravoúhlé souřadnice 

podrobných bodů. [2],[15] 

 

Obr. č. 14 Polární metoda, Zdroj: [15] 
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 Trigonometrické měření výšek je nepřímé určení výšky. Při určování řešíme 

pravoúhlý trojúhelník, ve kterém si určíme měřené prvky (zenitový úhel, šikmá 

vzdálenost). Schéma trigonometrického měření výšek je uvedeno na obrázku č. 12. 

 

7.2 RTK metoda 

RTK metoda je metoda, která využívá družice systému GNSS. Pro samotné měření 

je nutné získat aktuální a přesné korekce v reálném čase. Tyto korekce můžeme získat 

z vlastní referenční stanice, nebo ze sítě permanentních stanic. Tyto korekce se k roveru 

mohou zasílat pomocí rádia, nebo pomocí datových mobilních služeb. Tyto korekce se 

následně do výpočtu zavádí v roveru. 

Použitá metoda měření je RTK-VRS. Při samotném měření je nejprve nutné měřit 

inicializaci na známém bodě a následně se mohou měřit podrobné body. RTK metoda je 

výhodná z toho důvodu, že pokud dojde ke ztrátě signálu, není nutné povést novou 

inicializaci.[17] 

 

Obr. č. 15Princip metody RTK, Zdroj: [17] 
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7.3 Popis měření podrobných bodů 

Při měření v lomu Černotín byla měřena místa, která byla dotčena změnou terénního 

reliéfu. Jako podklad pro zjištění změn byla použita základní důlní mapa, vyhotovena 

v roce 2012 a také požadavky na měření stanovené závodním lomě. Převážně byly měřeny 

hlavy a paty etáží v místech provádění těžební činnosti, nově provedená rekultivace, 

skrývkové práce a návozy zeminy. 

Tachymetricky byly zaměřeny paty etáží a nově vzniklé skutečnosti na dně lomu. 

Pro toto měření byla totální stanice ustavena nad bod důlního bodového pole číslo 5. 

Orientace byla provedena také na body důlního bodového pole číslo 4003 a 51. Po 

orientaci proběhlo samotné měření podrobných bodů. 

Měření metodou RTK se měřily body na hlavě etáží a návozy zeminy umístěné nad 

lomem. Inicializace měření proběhlo na známém bodě v lomu Hranice. Poté byly měřeny 

podrobné body. Transformační klíč pro metodu RTK nebyl přiložen v poskytnutých 

materiálech. Byly mi poskytnuty pouze konečné souřadnice podrobných bodů. 

Kombinace obou metod měření, výrazně zkrátily dobu měření podrobných bodů. 

 

Obr. č. 16Měření metodou RTK 
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Převzaté měření od firmy Gespo v.o.s., tedy jen podrobné body byly vypočteny 

v programu Geus 15.5. Dále byly body měřeny metodou RTK soustavy Topcon GR 3 tyto 

body byly zpravovány v programu TopSurf 7.1 a TransGPS. Souřadnice podrobných bodů 

jsou přílohou č. 6. 
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8 Zhodnocení stavu důlního bodového pole 

Původní body stabilizované v lomu Černotín poskytnuté firmou Gespo v.o.s. byly 

porovnány s provedeným měření. V následující tabulce uvádím rozdíly daných souřadnic a 

nově určených souřadnic. 

Tabulka č. 10Rozdíl souřadnic bodů důlního bodového pole 

Č. b. Δy (m) Δy (m) Δz (m) 

5 0,08 -0,16 -0,02 

51 0,10 -0,18 -0,10 

4003 0,10 -0,19 -0,13 

Podle uvedené tabulky č. 8 lze vidět, že poloha jednotlivých bodů důlního 

polohového bodového pole, jsou posunuty ve směru obou souřadnicových os, o přibližně 

shodné hodnoty. Dále výšky bodů důlního výškového bodového pole, nejsou tak 

jednoznačné. Výšky bodů 51 a 4003 jsou výrazně pokleslé, zatím co bod 5 poklesu tolik 

nepodlehl.  

Bohužel se nepodařilo nalézt údaje o tom, jak nynější bodové pole vzniklo a jaké 

byly použity měřické metody pro určení důlního bodového pole. Ve firmě Gespo v.o.s. a 

ve firmě Cement Hranice a.s. jsou o této situaci informováni a probíhá úvaha o tom, jak se 

situace bude řešit. 

Myslím si, že v původní měření probíhalo tak, že jeden bod důlního bodového pole 

byl určen protínáním zpět. Na tomto bodě se už projevila chyba v poloze. Následně byly 

další body určeny rajonem a tato chyba se zachovala. Při kontrolních měřeních mezi body 

se již tato chyba neprojevovala. Nebylo možné chybu zjistit, protože body důlního 

bodového pole nebylo možné orientovat na body ČSTS. Chyba ve výškách mohla 

vzniknout tak, že body č. 51 a 4003 byly určeny z neověřeného nivelačního bodu, který byl 

zničen (například přemístěním). Bod č. 5 by mohl být určen například trigonometrickým 

měřením výšek s menší přesností. Bohužel je to jen domněnka, jak mohla chyba v poleze 

vzniknou. 
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9 Vyhotovení základní mapy lomu 

 Zpravování základní mapy lomu proběhlo v programu Microstation V8. Při 

samotném zpracování základní mapy lomu byl použit značkový klíč uvedený v příloze č. 3 

vyhlášky ČBU 435/1992 Sb. 

 Pro realizaci mapových značek byly využity knihovny značek norma.cel, dulni.cel. 

Knihovna norma.cel obsahuje mapové značky stanovené ČSN 013411 Mapy velkých 

měřítek. Kreslení a značky. Dále knihovna značek dulni.cel je stanovná přílohou č. 3 

vyhlášky ČBU 435/1992 Sb. Zároveň byly použity knihovny linií dulni2002.rsc a 

geo2002.rsc tyto knihovny linií jsou také vyhotoveny dle přílohy č. 3 vyhlášky ČBU 

435/1992 Sb. a ČSN 013411. Tyto knihovny jsou volně dostupné na webových stránkách 

firmy Gespo v.o.s. 

Jako podklad pro zpracování základní důlní mapy v roce 2013 byla použita 

základní důlní mapa z roku 2012. Základní mapa lomu z roku 2012 byla vyhotovena 

firmou Gespo v.o.s. Tato základní mapa lomu se zpracovává v měřítku 1:1000.  

Základní mapa lomu byla doplněna o nové skutečnosti, které byly zjištěny v terénu. 

Tyto změny skutečnosti jsou: posun etáží vlivem těžby, návozy zeminy, skrývka zeminy a 

rekultivace lomu. 

Základní mapa lomu je vyhotovena v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 

systému Bpv. Jelikož změnou obsahu mapy byl dotčen jenom jeden mapový list, součástí 

mapové přílohy je jenom tento jeden mapový list. 

 Základní mapa lomu je přílohou číslo 8.  
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Tabulka č. 11 Seznam vrstev 

Č. vrstby Obsah vrstvy 

1 Hranice - státoprávní hranice, hranice územních celků 

2 Hranice - dobývací prostor 

3 Hranice -  chráněná území a pásma 

4 Hranice -  pilíře, celíky, bezpečnostní pásma 

5 Základní důlní polohové bodového pole 

9 Základní důlní výškové bodového pole 

11 Podrobné důlní výškové bodového pole 

12 Průzkumné vrty  z povrchu - značky 

15 Průzkumná díla, štoly, šachtice - značky 

16 Základní geologické údaje o ložisku - Bodové značky a popisy 

17 Bloky zásob - Liniové značky a popisy 

18 
Odpisy zásob, hospodaření se zásobami na ložisku - Liniové značky a 

popisy 

19 Těžební činnost na povrchu  - těžební řezy a etáže 

20 Bloky zásob - Legenda 

21 Těžební činnost na povrchu - skrývka  a výsypka - Liniové značky 

23 Zařízení a objekty sloužící k zajištění bezpečnosti 

25 Objekty a místa zvláštní důležitosti 

27 Profily a řezy 

30 Správní, sociální a technologické objekty a zařízení - Liniové značky 

31 
Správní, sociální a technologické objekty a zařízení - Bodové značky a 

popisy 

32 Krasové a jiné dutiny přírodního charakteru -  Liniové značky a popisy 

34 Ostatní činnosti  - odkaliště, hráz - Liniové značky a popisy 

35 Ostatní činnosti  -  prohlubně, odvaly a skládky  - Liniové značky a popisy 

36 Ostatní činnosti  -  rekultivace - linie, značky a popisy 

37 Ostatní činnosti  -  rekultivace - oplocenky 

40 Rámové a mimorámové údaje 

41 Rozhraní kultur 

42 Objekty dle normy ČSN  01 3411 

43 Mikrobloky 

44 Objekty dle normy ČSN  01 3411 
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10 Závěr 

 V této práci bylo řešeno doplnění a obnova důlního bodového pole a dále 

vyhotovení základní mapy lomu Černotín v roce 2013. 

Při doplnění a obnově bodového pole byly využity metody přesné nivelace, 

trigonometrické měření výšek, polygonový pořad a rajón. Těmito metodami byl zjištěn 

posun v poloze důlního bodového pole. Ve výšce bodů důlního bodového pole, byly také 

zjištěny rozdíly. Tyto rozdíly nejsou u všech bodů podobné. O této skutečnosti jsou 

informováni zástupci obou firem.  

Dále byla vyhotovena základní mapa lomu. Tato mapa byla doplněna na základě 

základní mapy lomu vyhotovené v roce 2012. Při sběru dat byla využita metoda 

tachymetrie a metoda RTK. Kombinací obou metod se zrychlila doba měření. Bohužel 

metodu RTK není možno využít u paty etáží, z důvodů možného odrazu signálu od stěny 

etáže. Změny v zákresu základní mapy lomu byly provedeny jenom na jednom mapovém 

listě. Proto součástí této diplomové práce je jenom jeden mapový list. 

Základní mapa lomu byla vyhotovena v programu Microstation V8. Pro vyhotovení 

základní mapy lomu, byly využity již vytvořené knihovny značek. Tyto knihovny jsou 

vytvořeny podle vyhlášky ČBÚ 435/1992 Sb.  
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