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Anotace 

P edm tem bakalá ské práce jsou d ln  m ické práce ve štole sv. Antonína 

Paduánského, na území Horního M sta. V rámci projektu: „Revitalizace a resocializace 

území postiženého t žební inností v Horním M st  – Revitalizace centra obce po t žební 

innosti“ se jedná o p ipojovací a usm r ovací m ení štoly a zam ení situace d lního 

díla. V první ásti bakalá ské práce je popsána historie a sou asnost zájmové lokality a 

také projekt zp ístupn ní štoly. V následujících kapitolách jsou teoreticky základy a vlastní 

m ení s výpo ty. 

Záv re nou ást tvo í zhodnocení p esnosti podle vyhlášky . 435/1992 Sb. a 

výsledky d lního m ení s výkresovou dokumentací zpracovanou v prost edí CAD 

v programu Bentley Microstation. 

Klí ová slova: štola, d lní m ictví, p ipojovací a usm r ovací m ení, polygonový 

po ad 

Summary 

 The subject of the thesis are mine surveying work in the adit sv. Anthony of Padua, 

in the territory of the Horní M sto. Within the project "Revitalization and rehabilitation of 

areas affected by mining activities in the Horní m sto - Revitalization of the village center 

of mining activity" is a connection and orientation measurements adit and present situation 

of the mine work. In the first part of the thesis describes the history and present interest 

sites and access to project adit. In the following chapters the theoretical foundations and 

the measurement calculations. 

 The final part is an evaluation of accuracy according to Decree No. 435/1992 Coll. 

Mining and results measurement with the drawings prepared in CAD environment in 

Bentley Microstation. 

Keywords: adit, mine surveying, connection and orientation measurements, traverse 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

eské zkratky 

Bpv  Baltský výškový systém – po vyrovnání 

CZEPOS Sí  permanentních stanic GNSS eské Republiky 

R  eská republika 

SN  eská ( eskoslovenská) státní norma 

SNS  eská státní nivela ní sí

ÚZK  eský ú ad zem m ický a katastrální 

VUT  eské vysoké u ení technické v Praze 

DATAZ  Databáze trigonometrických a zhuš ovacích bod

g/t  Gram v tun

GIS  Geografický informa ní systém 

HGF  Hornicko-geologická fakulta 

kt  Kilotuna 

PP  Polygonový po ad 

RVHP  Rada vzájemné hospodá ské pomoci 

S – JTSK Systém jednotné trigonometrické sít  katastrální 

SSSR  Svaz sov tských socialistických republik 

TB  Trigonometrický bod 

TJ  T lovýchovná jednota 

VŠB – TU Vysoká škola bá ská – Technická univerzita, Ostrava 

VÚGTK  Výzkumní ústav geodetický, topografický a kartografický 

ZCU  Západo eská univerzita v Plzni 

ZhB  Zhuš ovací body 

ZOP  Základní orienta ní p ímka 



Cizojazy né zkratky 

ATR  Automatic target recognition 

CAD  Computer aided design 

ETRS89  European Terrestrial Reference Frame 

GLONASS Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sist ma 

GNSS  Global Navigation Satellite System 

GPS  Global Positioning System 

NAVSTAR Navigation Systém using Time and Ranging 

ppm  Parts per milion (miliontina z celku) 

RTK  Real time kinematic 

TPS  Total station 

WGS84  World Geodetic Systém 1984 
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1 ÚVOD 

Hornom stský rudní revír pat il k nejvýznamn jším hornickým oblastem severní 

Moravy. V Horním M st  a jeho okolí se vyskytovalo nalezišt  st íbra, pozd ji p evládala 

t žba železných rud, olova a zinku. Celá oblast, v etn  obce Horní M sto byly výrazn

ovlivn ny historickou i novodobou hornickou inností, vzájemné prolínání vliv  jak staré, 

tak i novodobé t žby z 20. století mají negativní vliv na život v obci, pat í mezi n

p edevším: poklesy povrchu, poškozování stavebních objekt  a komunikací, 

nekontrolované vsaky a výtoky d lních vod. Ve 20. století byl pod centrem obce vyhlášen 

ochranný pilí , p esto je z ejmé, že práv  centrum je z hlediska poklesu nejvíce aktivní. 

D vodem je, že bylo do zna né míry poddolováno v minulosti. 

 Z d vodu všech t chto negativních vliv  vznikl projekt Revitalizace a resocializace 

území postiženého t žební inností v Horním M st  – Revitalizace centra obce po t žební 

innosti.  

 P edm tem mé bakalá ské práce, v rámci tohoto projektu, jsou d ln  m ické práce 

ve štole sv. Antonína Paduánského, p edevším se jedná o p ipojovací a usm r ovací 

m ení a zam ení situace starého d lního díla, kterým bylo otev eno historické podzemí 

pod centrem obce. Zam ení starého d lního díla jsem provedl ve spolupráci s pedagogy  

z IGDM, kte í zap j ili p ístrojovou techniku a umožnili využít softwarové vybavení  

pro zpracování dat a b hem m ení mi v novali spoustu odborných rad a praktických 

poznatku z d lního m ictví. 

 K zp esn ní m ení byla využita nov  vyhloubená šachtice a byl kladen d raz  

na p esnost tohoto typu m ení. Samotná práce je rozd lena tak, že nejprve je nastín na 

historie revíru a technické parametry otvírkových d l štoly. Dále jsou teoreticky popsány 

metody m ení a p ístrojové vybavení. V dalších kapitolách jsou popsány innosti 

související s m ením a také samotné m ení. To je následováno zpracováním dat.  

Pro m ení byla z vyhlášky 435/1992 Sb. zvolena kategorie p esného m ení, a tak p i 

výpo tech byly kontrolovány veškeré mezní odchylky pro tuto zvolenou kategorii. 

 Na záv r je p ehled dosažených p esností, také sou adnic d lního bodového pole 

a ukázka vykreslené d lní situace, která je p iložena v tišt né p íloze. 
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2 POPIS LOKALITY 

Hlavním tématem mé bakalá ské práce je p ipojovací a usm r ovací m ení štoly  

sv. Antonína Paduánského v Horním M st . V první ásti vás seznámím s lokalitou 

Horního M sta a jeho historií. 

2.1 Hornom stský rudní revír 

Podle [5] se jedná o t etí nejv tší rudní revír na severní Morav , dále také podle n j 

reprezentuje jednu z nejd ležit jších hornických oblastí Jeseník , tím pádem i severní 

Moravy. Dalo by se íct, že se jedná o samostatné teritorium, z jihu hrani ící s rudním 

revírem Ruda a na severu revír kon í na tektonické linii. Území revíru m žeme tedy 

vymezit od Rešova, resp. Rešovskými vodopády, Tvrdkovem a Edrovicemi, dnes již ástí 

m sta Rýma ov. Plocha Hornom stského rudního revíru je okolo 10 km2 s tím, že na délku 

m í asi 7 km a ší ka je v rozmezí 0,5 až 2 km. Celý revír se nachází v nadmo ské výšce  

od 550 až do 700 metr  nad mo em. 

Území revíru je ze dvou t etin zem d lská p da a t etina je zalesn ná, dále se tam 

nachází obce Horní M sto v etn  místních ástí Skály a St íbrné Hory. Celé území spadá 

pod okres Bruntál a leží v Bruntálské vrchovin , tu adíme do Nízkého Jeseníku. Naším 

zájmovým územím probíhá rozvodnice I. ádu, ta odd luje rozvodí erného a Baltického 

mo e. Severní ást revíru je odvod ována do eky Moravice, ta je sou ástí povodí Odry 

a zbylá ást revíru do eky Moravy, ta spadá do povodí Dunaje [5]. 

Obrázek 1: Hornom stský rudní revír, zdroj: [5] 
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2.2 Obec Horní M sto 

Obec Horní M sto je sou ástí okresu Bruntál a náleží pod Moravskoslezský kraj, 

rozkládá se asi dvacet dva kilometr  jihozápadn  od Bruntálu a šest kilometr  jihozápadn

od m sta Rýma ov. Z turistického hlediska pat í rovn ž do horské oblasti Jeseník . Po et 

trvale žijících osob této st edn  velké vesnice se pohybuje kolem ísla 960 obyvatel. Obec 

Horní M sto je nejvýše položenou obcí Rýma ovska v nadmo ské výšce 675 m n. m. 

o rozloze 3162 ha, z toho orná p da zabírá pouze 13 %. Jedna t etina vým ry obce je 

zalesn ná a okolo jedné poloviny vým ry obce jsou louky a ást se využívá jako pastviny. 

Do obce pat í ty i místní ásti – Skály, Rešov, Dob e ov a St íbrné Hory. První zmínky o 

obci nalezneme v historických pramenech v roce 1351 [7]. 

Obrázek 2: Znak Horního M sta, zdroj: [5] 

V obci se nachází Rešovské vodopády, které stojí za to vid t. Z kulturních památek 

je zde kostel sv. Marie Magdalény z roku 1612, který byl postaven z kamene pod vedením 

Ond eje Hoffmana. Hlavní oltá ní obraz sv. Marie Magdalény namaloval barokní malí  Jan 

Kryštof Handke z Janusova u Rýma ova. V roce 1741 byla p istav na kaple sv. Anny. 

Potom se zde nachází filiální kostel sv. Václava ve Skalách, kaple  

ve St íbrných Horách a kostel sv. Kate iny v Rešov  [7]. 

V roce 1989 zde zanikla nejv tší firma Hedva, kde se tkalcovalo hedvábí. Objekt 

potom získala firma Rofe, ta zde šila polštá e a deky, ást objektu pronajala firm  H + D, 

která tu šila konfekci a ást firm  Sotira, která vyráb la plastové díly na automobily. Tyto 

firmy postupn  ukon ily svou innost a v roce 2003 objekt koupila firma Laminex Desing, 

která využívá prostory pro výrobu plastových díl . V obci je také firma, která se zabývá 
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prací s t žkými stroji, dále truhlá ská provozovna Colorworld, která vyrábí kuchyn

a koupelnový nábytek [7]. 

Další firma Horymas má vlastní stáj koní v ásti Skály, kde trénují parkurové skoky 

a jejich sv enec Josef Kincl ml. se v roce 2002 stal mistrem R Junior . V roce 2003 

reprezentoval eskou republiku v italském San Remu. Dále se tato firma zabývá chovem 

dobytka. TJ Horymas Horní M sto po ádá každoro n  jezdecké závody v parkurovém 

skákání a také se tu konají závody motocykl  a lyža  [7]. 

Obrázek 3: Vyzna ení lokality 

2.3 Historie t žby v revíru 

Na našem území byla od po átku objevu hojn  využívána železná ruda. Jako 

d kazem jsou archeologické objevy relikt  primitivních pecí na tavení železné rudy 

v blízkosti Želechovic na Uni ovsku z období Velkomoravské íše. Patrn  se povrchová 

ložiska železné rudy stala p edm tem zájmu Kelt , kte í prokazateln  železnou rudu 

využívali na lokalit  hornom stského rudního revíru. Keltové se spolu se železem zabývali 

také vyhledáváním a t žbou zlata. O tom sv d í etné nálezy zlatých mincí, takzvaných 

duhovek a také stop po mincování. Nálezy zlata a železných rud s nejv tší 

pravd podobností p ilákaly první prospektory do hornom stského rudního revíru. D kazy 

o jejich innosti však nebyly dochovány, d vodem byla mladší hornická innost. M žeme 

íct, že v revíru to platí obecn  o všech etapách prospektorské a t žební innosti. Také 

existuje legenda, že ímané v roce 199 pronikli do oblasti, když pronásledovali k es any, 
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mezi nimiž byli i horníci, ti práv  zapo ali s t žbou zlata a železných rud a zlato posílali 

císa i Aureliu Antoniovi. V hamrech zpracovávali železo a založili m ste ko Römerstadt, 

které je nazváno po ímanech, dnes známé jako Rýma ov. P ed 12. stoletím však nemáme 

písemné dokumenty, takže o t žebních a prospektorských aktivitách m žeme pouze 

usuzovat z analogie s jinými revíry a také na základ  nep ímých d kaz  [5]. 

Obrázek 4: Römerstadt, dnešní Rýma ov1

Až teprve z 12. století máme nejstarší v rohodné d kazy o dolování, jedná se o nález 

dubové výd evy s letopo tem 1111 na dole Maria Hilf u Nové Vsi. Tehdy bylo p edm tem 

hornické innosti st íbro, z ejm  bylo získáváno z hornom stských rud. Kníže B etislav 

rokem 1028 zapo al v Olomouci s ražbou st íbrných mincí a je pravd podobné, že st íbro 

bylo získáváno i z hornom stského rudního revíru, i když o tom neexistují žádné písemné 

údaje. S t žbou st íbra zapo ala i t žba ložisek zlata, p evážn  v okolí Zlatých Hor, Suché 

Rudné a dalších. Ke konci dvanáctého století kon í mincovnictví a zaniká i t žba drahých 

kov , z let 1224 a 1236 se dochovaly listiny, které pouze prokazují právní nároky na doly, 

jež byly opušt ny a také na rýžoviska Jeseník . V Opav  ve druhé polovin  13. století 

vznikla mincovna, pro její pot eby se t žilo st íbro u Horního Benešova a také na dalších 

lokalitách, po krátkou dobu se také t žilo v okolí Horního M sta a na Soukenné, ložisko 

Nová Ves u Rýma ova [5]. 

                                                
1 E-mailová korespondence s Ing. Jaroslavem Lichtenbergem [online], 3. 2. 2014,  

 jaroslav.lichtenberg@centrum.cz. 
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Obrázek 5: Historické dobývky 

Z po átku 14. století pocházejí další zprávy o dolování v okolí Rýma ova, to však 

dlouhé trvání nem lo. T žební aktivity zanikly v roce 1368 a to v souvislosti s centralizací 

eského státu, kdy Rýma ov ztratil sv j význam a novým bá ským centrem se stává osada 

zvaná Hangenstein, dnešní Skály. V roce 1402 je dokonce nazýván dolem velmi bohatým 

na st íbro, ale husitské války však další rozvoj hornictví zastavily [5]. 

Teprve až koncem 15. století nastal v hornom stském revíru skute ný vzestup 

t žebních aktivit, na po átku 16. století byl tento vzestup p ízniv  ovlivn n, díky 

upev ování Rabštejnského panství, to po roce 1356 p ipadlo královské korun .  

Ve vlastnictví koruny bylo až do konce 16. století. Král Ferdinand I. nejen že podporoval 

hornictví, ale také souhlasil v roce 1534 s vybudováním mincovny v Rýma ov . V roce 

1542 vychází pro Hankštýn horní ád o 117 artikulích. Na tento veled ležitý dokument 

navazuje privilegium z roku 1580, které vydal Rudolf II. a kterým je šest dom  v blízkosti 

dol  povýšeno na svobodné královské horní m sto se sídlem horního soudu [5]. 

Podle [5] zažívá dolování st íbra v revíru ke konci 16. století hlubokou krizi, kterou 

vyvolalo vy erpání bohatých ástí ložiska. Tento úpadek t žby byl umocn n t icetiletou 

válkou a následn  vniknutím švédské armády do oblasti severní Moravy. V Horním M st

a také u Hankštýna dále t žba pokra ovala, ale už se jednalo pouze o t žbu rud železa. O 

znovu pozdvižení t žby se roku 1684 postarali Ferdinand Illmer z Wartenbergu a Fr. H. 
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Friedl. Rudy byly dobývány o mocnostech až 1,9 m a d di ná štola m la 400 sáh . 

V následujících letech následovalo n kolik málo bezúsp šných pokus  o obnovení t žby, 

místo rud st íbra a olova byly nalezeny jen hluché kyzy. Posledními pokusy o t žbu st íbra 

jsou z let 1815 až 1838, ty však nebyly úsp šné a t žba st íbra postupn  zanikla [5]. 

Obrázek 6: D kaz t žby z roku 1834 

Ložisko je st edov kou t žbou dot eno do hloubky kolem 67 m pod povrch. 

Pravd podobn  bylo do roku 1838 vyt ženo 35 kt rudy s obsahem kovnatosti st íbra 200 až 

240 g/t [5]. 

Pon kud odlišný vývoj m lo využívání železných rud. V hornom stském revíru byla 

nová fáze dolování na sklonku 15. století podnícena zvýšenou poptávkou po zbraních 

a nástrojích. Také nový technický vynález hamr obohatil t žbu, dále skon ila t žba 

podpovrchových partií ložisek, ty byly p evážn  vyt ženy v minulosti a zapo alo se 

s hloubením m lkých jam, neboli šachtic a také štol, aby dosáhly hlubších ástí 

železnorudných ložisek. Vznikaly nové hamry a hut  a také vzkvétal obchod se železnými 

výrobky, což zna n  podporovalo další rozvoj dobývání a zpracování železných rud [5]. 

Ve druhé polovin  17. století dle [5] došlo ke stagnaci v t žb , bylo to zp sobeno 

relativním vy erpáním v té dob  využitelných možnostech ložisek železné rudy. Vrchol 

v dolování železných rud nastal v druhé polovin  18. století a pokra oval až do poloviny 

19. století, v té dob  byly eské zem  hlavní železá skou oblastí Rakouska – Uherska. 

Z d vodu p echodu na modern jší koksové vysoké pece a železni ní dopravu p ešla 

výroba železa do center ležících v blízkosti ložisek erného uhlí, jakými byly t eba T inec, 

Kladno a další, tím pádem drobné hut  rychle zanikly a také dolování železných rud 
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v hornom stském rudním revíru ztratilo své opodstatn ní. T žká krize v roce 1874 postihla 

t žbu t chto rud a rokem 1880 byla t žba prozatím zastavena [5]. 

Obrázek 7: Štola sv. Antonína Paduánského 

V letech 1954 až 1964 byl v lokalit  provád n rozsáhlý geologický pr zkum a 

hloubkovými vrty bylo zjišt no zrudn ní v délce 1400 metr  a o hloubce až 300 m pod 

povrch. V roce 1956 bylo zjišt né zrudn ní otev eno jámou Jaromír a následn  v roce 1957 

byla jihozápadní ást rozfárána štolou Josefa a také Novou jámou. Od geologického 

pr zkumu ložisko v roce 1965 p evzaly Rudné doly a n. p. Jeseník a na povrchu 

vybudovaly ad  objekt  souvisejících s t žbou [4]. 

„Ložisko bylo rozfáráno t emi patry jámy Jaromír, Nová jáma byla rozfárána 

štolou Josef, 2. a 3. patrem. V roce 1967 byla dokon ena prorážka 2. patra, vedená od 

Nové jámy k jám  Jaromír. Tím byla ob  rudní ložiska bá sky propojena.“Nová jáma 

m ila 147 m, m la kruhový pr ez a byla dokon ena v roce 1962. Plnila funkci jámy 

vtažné a byly vystuzená betonem s ocelovou výstrojí. „Byla vybavena dvoj inným t žním 
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za ízením pro jednoetážové t žní klece pro jeden v z.“ Ocelová t žní v ž výšky 21 m 

umož ovala t žbu 80 kt ro n  [4].

Do roku 1966 sloužila Jáma Jaromír k t žb  a jízd  mužstva, pak tuto úlohu p evzala 

Nová jáma. Zárove  sloužila i k v trání a byla jámou výdušnou o obdélníkovém profilu 4 x 

1,97 m. P vodn  byla vyztužena d ev nou výstrojí, ta pak byla v roce 1960 nahrazena 

ocelovou. Vybavením jámy bylo t žní za ízení a klec pro jeden d lní vozík. 

 Plánovanou t žbu 60 kt za rok zajiš ovala propo tená t žební kapacita a s jejím 

zvyšováním nebylo po ítáno. P i horizontální doprav  bylo používáno k napoušt ní rudy 

do vozík  stolových podava  a d lních lokomotiv. Objem d lních vozík  byl 0,65 m3 a 

rozchod kolejí inil 600 mm. P i sypání rubaniny do komín  a p i ražbách p ípravných 

prací se používaly vozíky s výklopnou korbou. V komínech byly používány vrátky. Pro 

odt žování rubaniny z dobývek se používaly elektrické škrabákové vrátky, p ípadn

vzduchové p ehazovací naklada e. Tyto naklada e se používaly i pro odt žování rubaniny 

p i p ípravných pracích [4]. 

 Na ohlubni jámy bylo používáno mechanické vyrážení a narážení vozík  a 

vertikální doprava probíhala p i rychlosti klece 4 m/s. Na závod  nebyla provád na úprava 

rudy, vyt žená ruda byla pouze drcena a následn  byla k úprav  dovážena nákladními auty 

do Horního Benešova. Bá ské práce na ložisku byly ukon eny z ekonomických d vod

30. 9. 1970 [4]. 

Z historického vývoje je patrné, že t žbou byla dot ena všechna ložisková t lesa 

a t žba probíhala po celá staletí, odhadem bylo podle [5] vyt ženo p ibližn  p l milionu 

tun železných rud. 

2.3.1 Historie štoly sv. Antonína Paduánského 

V [5] je nejd ležit jším hlavním d lním dílem v hornom stském revíru práv  štola 

sv. Antonína Paduánského, ve které bylo provedeno p ipojovací a usm r ovací m ení. 

Štola byla pravd podobn  ražena koncem 15. století, v té dob  byla napojena na štolu 

pojmenovanou jako Leopold [24]. Na po átku 17. století se objevily první zprávy o štole, 

v té dob  byla zmáhána. P vodní ústí štoly se zavalilo a k obnov  štoly se p ed rokem 

1530 vybudovalo nové ústí štoly, které leželo níže po proudu Huntavy [5]. 
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Obrázek 8: Úvodní ást d di né štoly Leopold, zdroj: [24] 

 Štola byla ražena jako odvod ovací d lní dílo a je d di nou štolou starého d lního 

díla, kde se p evážn  dobývalo st íbro, tehdejší d lní díla podsedla v hloubce  

kolem 67 metr . Podle Ji ího Nováka m la štola na délku 570 m. Rokem 1955 byla štola 

naposledy zmáhána, bylo to v rámci geologického pr zkumu rud barevných kov

v Horním M st  [5]. 

 Pr b h štoly probíhá k ivolace generálním sm rem na severozápad ke kostelu 

v Horním M st  a pokra uje do prostoru sta in nacházejících se u 1. patra jámy Jaromír. 

Podle [5] má štola ražená starci kladívky a mlátky 600 metr  na délku. 
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Obrázek 9: Srovnání pr b hu d di né štoly Leopold a Antonín Paduánský2

Obrázek 10: Pr b h štoly sv. Anton. Paduánského3

  

                                                
2 E-mailová korespondence s Ing. Ji ím Popelkou [online], 3. 3. 2014, Jirka.Popelka@seznam.cz 
3 E-mailová korespondence s Ing. Ji ím Popelkou [online], 3. 3. 2014, Jirka.Popelka@seznam.cz 
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3 PROJEKT ZP ÍSTUPN NÍ ŠTOLY 

V této ásti mé bakalá ské práce vás seznámím s d vody znovu otev ení starého 

d lního díla a historických dobývek, také jakým zp sobem bude zp ístupn no a jak budou 

díla k zp ístupn ní konstruována, seznámím vás tedy s projektem zp ístupn ní štoly. 

Projekt byl poskytnut Ing. Ji ím Popelkou ze spole nosti GEMEC – UNION a.s. 

3.1 Všeobecné údaje 

Celá obec Horní M sto, v etn  jejich místních ástí – Skály, Rešov, Dob e ov  

i St íbrné Hory – byly výrazn  ovlivn ny historickou i novodobou hornickou inností, 

vzájemné prolínání vliv  jak staré, tak i novodobé t žby z 20. století mají negativní vliv  

na obec, jsou jimi p edevším: poklesy povrchu, poškozování stavebních objekt   

a komunikací, nekontrolované vsaky a výtoky d lních vod. Ve 20. století byl pod centrem 

obce vyhlášen ochranný pilí , p esto je z ejmé, že práv  centrum je z hlediska poklesu 

nejvíce aktivní. D vodem bude, že bylo do zna né míry poddolováno v minulosti. 

Z d vodu t chto všech negativních vliv  zadala obec Horní M sto vypracování 

projektu k sanaci podzemí pod centrem obce, tento projekt eší jednak otev ení 

historického podzemí prost ednictvím v 50. letech 20. století nejd íve prozkoumané  

a pozd ji uzav ené štoly sv. Antonína Paduánského, dále také eší pr zkum historických 

dobývek, kde došlo k porušení nevydobytých pilí  vlivem novodobé t žební innosti  

a nakonec zajišt ní podzemí pod centrem obce. Po dokon ení podzemních prací budou 

provedeny opravy objekt  a komunikací v centru obce. 

Tento projekt eší otev ení historického podzemí pomocí uzav ené štoly  

sv. Antonína Paduánského a to p edevším pomocí úpadní v prostoru cca 150 m od jejího 

bývalého ústí, tam lze p edpokládat, že nebude zavalena a pak prost ednictvím šachtice 

v centru obce, která tvo í blízkou základnu pro práce zajiš ující historické dobývky  

a vytvá í p íchozí v trání.  
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Obrázek 11: Úpadní pro zp ístupn ní d di né štoly 

3.2 Inženýrsko-geologické podmínky pro ražbu úpadní

Štola byla otev ena pomocí nov  ražené úpadní v úseku, kde již bylo p edpokládáno, 

že není zavalena. Tato úpadní byla realizována z louky na pozemkové parcele . 620/1. 

P ístup na staveništ  je z obecní cesty. Pomocí pr zkumných vrt  byl ov en stav štoly, na 

to následovalo vlastní ražení. Nejd íve byl proveden odkryv ornice, cca do jednoho metru  

a následné práce byly provád ny ve skalní hornin  hornom stského vulkanického 

komplexu, který byl z povrchu zna n  erodován, pokud tomu tak nebylo, mohly být 

použity trhací práce malého rozsahu. 

Obrázek 12: ez úpadní pro zp ístupn ní štoly sv. Antonína Paduánského4

                                                
4 E-mailová korespondence s Ing. Ji ím Popelkou [online], 3. 6. 2014, Jirka.Popelka@seznam.cz 
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Vzhledem k tomu, že štola plnila funkci odvod ovacího d lního díla, bylo 

p edpokládáno, že nebude spodní voda z ejm  v bec naražena. Štola by m la být ražbou 

úpadní otev ena z boku, nelze však vylou it nep esnosti z p enesení odchylek historické 

dokumentace. 

Obrázek 13: Situace v míst  otev ení štoly úpadní 

3.3 Inženýrsko-geologické podmínky pro hloubení šachtice 

Na obecní pozemkové parcele . 20/1 v centru obce byla vyhloubena šachtice pro 

další otev ení štoly sv. Antonína Paduánského. Staveništ  bylo zp ístupn no z obecních 

parcel 6/1 a 5 a také ze silnice Horní M sto – Rýma ov. P ed za átkem hloubení byly 

provedeny pr zkumné vrty. Dále byl proveden odkryv ornice, cca jeden metr, a to jak  

pro samotné hloubení, tak i pro pr zkumné vrty. Hloubení bylo provád no ve skalní 

hornin  hornom stského vulkanického komplexu, do t í metr  by m la být zna n

erodována. Dále se p edpokládalo, že vlivem d ív jších hornických inností byla hornina 

zna n  narušena a tím pádem by nemuselo být použito trhacích prací. Pokud však nebyla 

erodována, musela by být z hlediska požadavk  Správy silnic Moravskoslezského kraje 

využita jiná metoda rozpojení, než jsou trhací práce malého rozsahu. Mohla být nap íklad 
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použita technologie rozpojení s využitím ceramitu, p íp. jiná technologie bez použití 

st elné práce. 

Obrázek 14: ez projektované šachtice5

Spodní voda nebyla v bec naražena, vzhledem k odvod ovací funkci štoly. Díky 

zam ení štoly otev eným polygonovým po adem v první etap  m ení, mohlo být 

hloubení šachtice situováno pro bo ní otev ení štoly. Pro zp esn ní pak byla díky 

vyhloubené šachtici první etapa m ení po ítána jako polygonový po ad oboustrann

p ipojený a jednostrann  orientovaný. 

3.4 Stavebn  technické ešení 

Úpadní má lichob žníkový pr ez o rozm rech 2 x 2,2 metru, délka je p ibližn   

23 m. Je vyztužena d ev nou výztuží a štolu naráží p ibližn  15 m pod povrchem. Základní 

krok dve ejí je jeden metr, pokud je hornina rozrušena, je hustota výztuže zvýšena. 

                                                
5 E-mailová korespondence s Ing. Ji ím Popelkou [online], 3. 3. 2014, Jirka.Popelka@seznam.cz 
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Obrázek 15: Šachtice - pohled ze dna 

Šachtice má p dorysný vn jší rozm r maximáln  2,7 m a 1,1 m s hloubkou okolo 

40 m. Šachtice je vyztužena rámy z d ev né kulatiny o pr m ru cca 15 cm, rozte  rám

v nezpevn né zemin  je jeden metr a ve skalní je až 1,5 m. Rámy jsou provázány 

vertikáln  kulatinou, minimáln ty i kusy na jeden rám. Pažení je z fošen, v nezpevn né 

zemin  je plné, v místech vyjížd ní zeminy je pažení hnané a ve skalní hornin  je 

šachovité. 

Obrázek 16: Ochranná konstrukce vybudované šachtice

Z bá ského hlediska je výztuž dostate n  dimenzována. Umíst ní ústí úpadní  

i šachtice p edcházelo provedení pr zkumných vrt , následn  byly z elby provedeny  

p ed vrty k ov ování možných historických dobývek. K rozpojování horniny bylo použito 

ru ní ná adí, sbíjecí kladiva na elektrický nebo vzduchový pohon. Pokud bylo použito 

trhacích prací malého rozsahu, tak byly provedeny p ípravné vrty pomocí rota n

p íklepného kladiva s pohonem na stla ený vzduch. 

Úpadní i šachtice jsou navrženy jen pro pot ebu následného pr zkumu podzemí 

centra obce a p ípadn  jeho sanace. Pokud nebude historické podzemí uzav eno, bude 

úpadní a šachtice upraveny tak, aby se daly provád t prohlídky ve zp ístupn ném podzemí. 
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4 P IPOJOVACÍ A USM R OVACÍ M ENÍ 

Tato bakalá ská práce je zam ená na d ln  m ické práce ve starém d lním díle 

a práv  mezi ty nejd ležit jší pat í p ipojovací a usm r ovací m ení. 

Podle [9] pat í p ipojovací a usm r ovací m ení mezi základní a nejobtížn jší úkoly 

d lního m i e. Hlavním cílem této úlohy je ur it sou adnice bod  základní orienta ní 

p ímky v d lním prostoru ve stejném sou adnicovém systému jako na povrchu, tedy 

v S-JTSK. Jedná se o p enesení povrchového sou adnicového systému do podzemí. 

Metoda slouží k ur ení vzájemné polohy d lních d l v hlubinném dole s objekty  

na povrchu nebo d lním díly r zných dobývacích prostor . D vodem znalosti vzájemné 

polohy d lních d l a objekt  na povrchu je ochrana objekt  p ed možnými vlivy 

poddolování a pro projektování r zných bezpe nostních opat ení jakými jsou nap íklad 

ochranné pilí e. 

U vzájemné polohy d lních d l se jedná p edevším o bezpe nostní d vody, jakými 

mohou být pr valy vod nebo vlastní trhací práce, dále také pro další projektování d lních 

d l [9]. 

Jelikož jsou hlubinné doly velmi složitá a propracovaná díla, je každý z nich 

zp ístupn n jiným d lním dílem. Podle toho jakým dílem je d l zp ístupn n, rozlišujeme  

i p ipojovací a usm r ovací m ení. M žeme mít p ipojovací a usm r ovací m ení 

vodorovným nebo úklonným d lním dílem, také jednou svislou jámou nebo dv ma i více 

svislými jámami a nakonec mén  p esnými zp soby [9]. V mé práci byla použita metoda 

p ipojovacího a usm r ovacího m ení vodorovným nebo úklonným dílem. 

4.1 P ipojovací a usm r ovací m ení vodorovným nebo 

úklonným dílem 

Z názvu je již patrné, že pokud bude d l zp ístupn n alespo  jedním vodorovným 

nebo úklonným dílem bude použita tato metoda m ení. Jak je uvedeno v [9] se p ed ústím 

štoly zvolí a stabilizuje bod P, u kterého se následn  ur í sou adnice, nap íklad metodou 

GNSS. Na tento bod p ipojíme polygonový po ad, který následn  ukon íme na základní 

orienta ní p ímce, jejíž body jsou trvale stabilizovány [9]. 
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Obrázek 17: P ipojovacího a usm r ovacího m ení vodorovným nebo úklonným dílem, zdroj: [9] 
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5 METODY ZAM ENÍ A GEODETICKÉVYBAVENÍ 

Základem p esného a rychlého m ení je správná volba vhodného p ístrojového 

vybavení, m ických pom cek a užitých m ických metod. V následujících podkapitolách 

vás stru n  seznámím s použitými m ickými metodami, také m ickými pom ckami a 

p ístrojovým vybavením. 

5.1 P ístrojové vybavení 

V této podkapitole jsou podrobn  popsány použité m ické p ístroje, které byly 

využity p i m ení štoly. 

5.1.1 Leica ady TPS 1200+ 

Totální stanice z ady Leica TPS 1200+ se adí mezi motorizované totální stanice 

s velmi širokou mírou využití. Vyzna ují se vysoce p esným úhlovým i délkovým 

m ením, díky emu se adí mezi nejp esn jší totální stanice na trhu. Základními 

p edpoklady zajiš ující pohodlné a rychlé m ení je vybavení stanice systémem 

automatického vyhledávání cíle (PowerSearch) v etn  automatického cílení (ATR) [12]. 

Obrázek 18: Leica TCRP 1201+ 

 Jasnou p edností této série je její možnost propojení se systémem GNSS. Leica 

GPS 1200+ je kombinovatelná se všemi modely ady TPS 1200+, umož ující vynikající 

spojení totálních stanic a GNSS. Snadnou ovladatelnost a rychlé p epínání mezi stanicí a 
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GPS, kdykoliv je zapot ebí zajiš uje jednoduchý opera ní systém. Díky této d myslné 

kombinaci terestrických m ení s družicovými metodami m žeme dosáhnout požadované 

p esnosti p i veškerých geodetických m ení [12]. 

Díky p enosnému kontroléru je totální stanice v etn  GNSS pln  ovladatelná, krom

toho je totální stanice vybavena barevným dotykovým displejem umož ující p ístup  

ke všem m eným dat m [12]. V p ípad  mého m ení byl použit model Leica TCRP 1201 

s v . 236944. 

Tabulka 1: Vybrané parametry u Leica TCRP 1201+, zdroj: [12] 

5.1.2 Leica GPS 1200+ 

Tento systém je vysoce výkonný GNSS p ijíma  se specifikami vojenských 

p ijíma , také má intuitivní rozhraní dotykového displeje. Systém 1200 m že být použit 

jako referen ní nebo p enosná stanice v libovolném režimu od statické po RTK metodu. 

Hlavními komponenty systému jsou anténa ATX 1230 GG (GPS + GLONASS), 

RTK modem a komunika ní p íslušenství [11]. 
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Obrázek 19: Leica GPS 1200+ 

5.1.3 Leica Smart station 

Jedná se o spojení systém  Leica TPS 1200+ a Leica GPS 1200+, tedy o totální 

stanici s výkonným GNSS p ijíma em. Používá se stejným zp sobem a snadno se dá 

p epínat mezi nástroji TPS a GNSS, pop ípad  se dá použít TPS a GNSS samostatn . 

Systém pracuje rychleji, p esn ji a efektivn ji. P ístroj má velmi intuitivní 

uživatelské rozhraní, množství funkcí a vlastností, výkonnou správu dat s uživatelským 

programováním [11],[12]. 

5.1.4 Optická olovnice FG – OLZ 

Optický centrova  N mecké firmy Freiberger Präzisionsmechanik slouží  

pro centrování podzemních zna ek stabilizovaných ve strop . Díky epu jde zasadit  

do t ínožky a pomocí šroub  lze voliteln  nastavit centr. Systém je oto ný kolem svislé osy 

[23]. 

Tabulka 2: Technické parametry FG – OLZ, zdroj: [23] 

± 

>
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Obrázek 20: Optická olovnice FG - OLZ 

5.1.5 Optický provažova  WILD ZL 

Optický provažova  spole nosti Wild, dnes již firmy Leica je p ístroj se svislou 

zám rnou p ímkou vybavený kompenzátorem. Slouží k provážení bod  pomocí  

již zmi ované svislé zám ry, ta je umíst na ve svislé ose p ístroje [27]. 

Obrázek 21: Optický provažova  WILD ZL 

5.2 M ické pom cky 

Pro m ení byly nezbytnou sou ástí také m ické pom cky, kterými byly stativy, 

odrazné hranoly, trojnožky, záv sy pro hranoly, dále také svinovací metry, náhradní 
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baterie, kladiva, majzlíky a další pom cky. Použité pom cky, které byly sou ástí m ické 

aparatury, nap íklad stativy a odrazné hranoly, byly zna ky Leica, d vodem  

je kompatibilita udávána výrobcem, tedy firmou Leica. 

Obrázek 22: ást m ického vybavení 

5.3 Metody zam ení 

V této podkapitole jsou stru n  popsány metody, které byly nedílnou sou ástí 

zam ení štoly sv. Antonína Paduánského v Horním M st . 

5.3.1 Metoda zam ení pomocí GNSS 

Globální družicový naviga ní systém, pomocí kterého lze ur it s velkou p esností 

prostorovou polohu, díky využití signál  z družic [3]. Práv  díky své p esnosti, která se 

stále zvyšuje, stoupají jeho možnosti využití [1]. Využívá se nejen v silni ní, železni ní, 

letecké a námo ní doprav , ale také v oblastech, jako jsou geodézie, zem d lství, 

vyhledávání ložisek nerostných surovin, t žba, ekologie a další [3]. Podle [1] dnes tém

všechny p ijíma e p ijímají a následn  zpracovávají signály ze dvou nejznám jších a 

nejužívan jších naviga ních satelitních systém , pat í mezi n  americký systém GPS 

Nawstar a ruský systém GLONASS. Dalším takovým by m l být evropský GALILEO, ten 

je však stále ve fázi p íprav. 

Systém GNSS pracuje na principu m ení doby ší ení signálu mezi družicí a 

p ijíma em. Díky znalosti rychlosti ší ení signálu m žeme získané asové údaje p evést na 

vzdálenosti. Jedná se o tzv. pseudovzdálenosti. K získání skute né vzdálenosti musíme 

pseudovzdálenost opravit o chyby zp sobené pr chodem atmosférou, ohybem signálu, 
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nebo nep esného nastavení asu atomových hodin družice. P esnou polohu p ijíma e pak 

ur íme protínáním ze skute ných vzdáleností, díky známé a p esné poloze družic. K ur ení 

sou adnic p ijíma e by nám sta ily t i rovnice, nesmíme však opomenout korekci z rozdílu 

asu družice a p ijíma e. Po zavedení korekce, tedy tvrté neznámé ve výpo tech, nám 

nesta í signály ze t í družic, nýbrž musejí být minimáln ty i, abychom mohli ty ty i 

neznámé ur it [14]. 

Obrázek 23: Princip stanovení polohy GNSS, zdroj:  [17] 

V dnešní dob  je možno využít n kolik geodetických metod m ení pomocí GNSS. 

Volba metody se odvíjí od požadavk  na p esnost, druhu m ení a asových  

i ekonomických možností [14]. Pro tuto práci byla zvolena rychlá statická metoda. Tato 

metoda má podle [14] díky své technologii rychlého ur ování ambiguit zkrácenou dobu 

observace na n kolik minut. Má velkou p esnost (5 – 10 mm + 1ppm) a je tak velmi asto 

využívána. 

5.3.2 Otev ený polygonový po ad 

Jedná se o geodetickou metodu, kde jsou známy pouze sou adnice po áte ního bodu 

a bod , na nichž byla provedena orientace. Na ostatních bodech po adu se m í vrcholové 

úhly a délky stran polygonového po adu [15].  

Ve výpo tu sou adnic ur ovaných bod  postupujeme tak, že si vypo teme 

p ipojovací sm rník PA, následn  se vypo tou sm rníky stran po adu 

     ,            (5.1) 
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kde  je sm rník strany  a  je vrcholový úhel zm ený na bod  P a další 

sm rníky obecn

      ,           (5.2) 

kde  je sm rník následující strany,  je sm rník p edchozí strany,  je 

p íslušný vrcholový úhel. 

Nakonec vypo teme sou adnice ur ovaných bod  z rovnic, pro sou adnici Y z 

rovnice 

     ,           (5.3) 

kde  jsou sou adnice bodu 1,  jsou sou adnice bodu P a  je strana mezi body 1 

a P. A pro sou adnici X takto 

      ,           (5.4) 

kde  jsou sou adnice bodu 1,  jsou sou adnice bodu P a  je strana mezi body 

1 a P. Obecn  pak 

      ,          (5.5) 

      .           (5.6) 

kde ,   jsou sou adnice ur ovaného bodu, ,  jsou sou adnice známého 

bodu,  je p íslušná vzdálenost mezi body a  je sm rník p íslušné strany. 

V této metod  odpadá vyrovnání jak úhlové tak i sou adnicové [15]. 

5.3.3 Rajón 

Na základ  [15] je rajón popsán jako orientovaná a sou asn  délkov  zam ená 

spojnice daného a ur ovaného bodu. 

Známe sou adnice daného bodu A, délku sAB a sm rník AB, z t chto hodnot 

vypo ítáme sou adnice ur ovaného bodu B, podle rovnic 

                (5.7) 

     ,           (5.8) 
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kde  ,  jsou sou adnice bodu B, ,  jsou sou adnice bodu A,  je strana 

mezi body A a B a je sm rník dané strany. 

5.3.4 P echodné stanovisko 

Metoda p echodného stanoviska, v programech známá jako volné stanovisko pat í 

v sou asné dob  k nejpoužívan jším postup m v geodézii. Úloha je dána m ením osnovy 

vodorovných sm r  a délek na stanovisku o ur ovaných sou adnicích na body o známých 

sou adnicích. Podrobný postup této metody je popsán v [6]. 

Obrázek 24: P echodné stanovisko, zdroj: [6] 

5.3.5 Protínání vp ed z délek 

Délkové protínání znamená ur ení polohy bodu z m ených délek. Délky musí být 

opraveny o fyzikální a matematické redukce. Ze sou adnic daných bod  A, B vypo teme 

sm rník AB a délku sAB. 

Dále podle [15] z kosinové v ty pro ob  nam ené délky sBP a sAP vypo teme 

vrcholové úhly A a B. Ze známých hodnot ABa vrcholových úhl  vypo teme AP a BP. 

Výpo et sou adnic ur ovaného bodu P pak rajónem z bodu A podle rovnic 

                (5.9) 

              (5.10) 

kde ,  jsou sou adnice bodu P, ,  jsou sou adnice bodu A,  je strana mezi 

body P a A a je sm rník dané strany. 

To samé se vypo ítá z bodu B pro parametry sBP a BP a výsledné sou adnice jsou 

aritmetickým pr m rem obou rajón  [15]. 



Vladimír Bezdí ek: D ln  m ické práce ve štole sv. Antonína Paduánského 
v Horním M st

2014  27 

5.3.6 Oboustrann  p ipojený, jednostrann  orientovaný PP 

P i výpo tu tohoto polygonového po adu odpadá úhlové vyrovnání, pon vadž  

na koncovém bod  není polygonový po ad sm rov  p ipojen. 

Jsou známy sou adnice po áte ního a koncového bodu, a dále bod , na které  

je provedena orientace z po áte ního bodu. M eny jsou levostranné úhly a délky mezi 

stanovisky [8]. Podrobný postup této metody je popsán v [8]. 

5.3.7 Trigonometrická nivelace 

P i polygonovém m ení dlouhých d lních d l m žeme podle [8] zárove  provád t  

i trigonometrickou nivelaci. M ení tím rozší íme o výškové, respektive zenitové úhly. 

Výsledné výšky bod  se ur í z nam ených výšek p ístroj  a signál  a také 

z vypo tených výškových rozdíl , které byly ur eny z nam ených délek a zenitových úhl

[8]. Princip m ení této metody je parný z obrázku . 25. 

Obrázek 25: Trigonometrická nivelace, zdroj: [8] 
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6 REFERN NÍ SYSTÉMY 

V následujících podkapitolách budete seznámeni s polohovým a výškovým 

systémem, ve kterém jsou výsledné sou adnice a výšky bod  ur eny, dále také  

s redukcemi, které s t mito systémy souvisí a o které byly nam ené délky opraveny. 

6.1 Výškový systém Bpv 

Tento geodetický systém pro ur ování nadmo ských výšek je na našem území platný 

již od roku 1957. V té dob  byl na našem území používán i další výškový systém.  

Rokem 2000 se stal jediným závazným výškovým systémem platným na území eské 

republiky [26]. 

 Vznikl tak, že se naše nivela ní sí  vyrovnala se sít mi bývalého SSSR a sít mi 

stát  RVHP [18]. P evýšení, která byla nam ena, byla p ed vyrovnáním opravena  

o normální korekce podle teorie Molod nského [26]. Systém je vztažen ke st ední hladin

Baltského mo e [26] a základním výškovým bodem je nula stupnice mo ského vodo tu 

v Kronštadtu [18]. 

 V tomto systému jsou ur eny výšky bod eské státní nivela ní sít . eská státní 

nivela ní sí  neboli SNS je výškovým bodovým polem na celém našem území. D líme  

ji na Státní nivela ní sí , obsahující základní nivela ní body a nivela ní sí Ι. až ΙΙΙ. ádu  

a dále na Podrobnou nivela ní sí , která obsahuje nivela ní sí ΙV. ádu a body plošné 

nivela ní sít  [2]. 

6.2 Polohový systém S – JTSK 

Jedná se o závazný geodetický referen ní systém užívaný na celém území státu [22]. 

Závaznou zkratkou je S- JTSK [19].  

 Systém je definován Besselovým elipsoidem s referen ním bodem Hermannskogel 

[20], Jednotnou trigonometrickou sítí katastrální, v minulosti byl tento název užíván  

pro sít Ι. až ΙV. ádu eskoslovenské trigonometrické sít . Dále je definován 

K ovákovým zobrazením, to je kartografické zobrazení navržené Ing. Josefem K ovákem 

v roce 1922 pro tehdejší eskoslovensko [15], jedná se o dvojité konformní kuželové 
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zobrazení v obecné poloze [20] a nakonec také p evzatými prvky d ív jší vojenské 

triangulace, kterými jsou rozm r, orientace i poloha na elipsoidu [15]. 

 Systém pravoúhlých sou adnic byl navržen tak, aby celé naše území leželo 

v prvním kvadrantu, tím pádem jsou ob  sou adnice vždy kladné a sou adnice y je menší 

než sou adnice x. Osa x byla proložena do základního poledníku umíst ného  

42° 30´ východn  od nultého poledníku Ferro a sm uje na jih, osa y sm uje na západ 

[19]. 

6.2.1 Oprava z nadmo ské výšky 

Tato oprava slouží pro p evod délek na nulovou hladinu daného mo e, jak uvádí [9]. 

D sledkem sbíhavosti tížnic jsou délky nad hladinou mo e v tší a naopak pod hladinou 

mo e menší. Všechny mapové podklady, výkresové dokumentace atd. jsou obrazem 

povrchu zemského v horizontální rovin  a zárove  také na úrovni nulové hladiny mo e [9]. 

Redukci vodorovné délky do nulového horizontu vypo ítáme pomocí vzorce 

     ,             (6.1) 

            

     .             (6.2) 

Kde s je vodorovná délka, H je nadmo ská výška a R je polom r Zem . 

6.2.2 Oprava z kartografického zkreslení 

Redukci délek z Besselova elipsoidu, tedy délek v nulovém horizontu do roviny 

kartografického zobrazení S-JTSK pro délky kratší jak 5 km vypo teme ze vztahu 

      .            (6.3) 

Koeficient m m žeme vypo ítat vy íslením ady 

     

            (6.4) 

kde R je 

     ,          (6.5) 
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 nebo je tabelován pro hodnotu 

     ,            (6.6) 

kde x a y jsou rovinnými sou adnicemi daných bod  [15]. 

6.3 Fyzikální opravy 

V souladu s [16] je t eba p ed zavedením matematických redukcí zavést redukce 

fyzikální. [15] uvádí, že tyto redukce opravují nam enou délku o vlivy z prost edí. 

V návodu výrobce je zpravidla uveden zp sob výpo tu daných fyzikálních redukcí  

pro použití jednotlivých typ  dálkom r  [15]. V p ípad  zam ení štoly byly redukce 

p ímo zavedeny do pam ti p ístroje.  
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7 STABILIZACE BOD  V TERÉNU 

Základem m ení je vybudování m ické sít , která je realizována pevn

stabilizovanými body. 

7.1 Stabilizace bod  na povrchu 

Po provedení rekognoskace bylo na povrchu stabilizováno n kolik p ipojovacích 

bod , které byly vhodn  rozmíst ny v okolí zam ované štoly. 

Pro p ipojení úpadní byly z ízeny dva body jako základní orienta ní p ímka, které 

byly stabilizované ocelovým mezníkem s plastovou hlavou a také byl dále stabilizován bod 

pro kontrolní orientaci pomocí nast elovacího h ebu v krajnici asfaltové komunikace 

II/370. 

První bod ZOP 4001 byl situován p ed ústím štoly, kterou bylo staré d lní dílo 

zp ístupn no. Druhý bod ZOP pod íslem 5002 byl stabilizován na mezi komunikace 

II/370, a kontrolní orientace m la íslo 5003. 

Obrázek 26: Stabilizace bodu 4001 

Další bod íslo 5001 byl z ízen v blízkosti šachtice a byl situován tak, aby z n j bylo 

možno zam it bod íslo 4003, který byl realizován odrazným hranolem v ochranné 

konstrukci šachtice a také co nejvíc bod  stávajícího a námi vybudovaného bodového pole. 
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Bod 5001 byl stabilizován ocelovou trubkou a celá situace vybudovaného bodového pole 

na povrchu je znázorn na na obr. . 27.  

Obrázek 27: Situace polohy p ipojovacích bod

7.2 Stabilizace bod  v podzemí 

Body v zam ované štole byly stabilizovány pomocí ocelových m ických skob 

s vyvrtaným dírkou a to bu  p ímo ve skále, nebo v d ev né výztuži podle možnosti dané 

situace, která se p edevším odvíjela od viditelnosti mezi sousedními body. 

Body byly rozvrženy, tak aby jejich po et byl co nejmenší. V zam ovaném starém 

d lním díle délky p ibližn  530 m bylo nakonec realizováno 56 bod , z toho dva body 

sloužily jako ZOP a jedním byla p ímka zajišt na. 
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Obrázek 28: D lní stabilizace bodu 
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8 M ENÍ 

V této kapitole jsou uvedeny všechny innosti související s m ením ve štole  

a v jejím blízkém okolí. Jedná se p edevším o práce spojené s m ením polygonových 

po ad  a následného p ipojení do S – JTSK pomocí GNSS a dalších geodetických metod. 

Obrázek 29: M ická skupina 

8.1 P ipojovací a usm r ovací m ení v podzemí 

P ed m ením polygonových po ad , které prob hlo ve více etapách, prob hla 

podrobná rekognoskace jak zp ístupn né štoly, tak i celého okolí. První etapa probíhala  

ve dnech od 11. do 13. 3 2013 a druhá od 7. do 8. 1 2014, prob hla podrobná rekognoskace 

jak zp ístupn né štoly, tak i celého okolí. 

8.1.1 M ení I. etapy 

V první etap  byl m en polygonový po ad otev ený, který za ínal na bod  4001  

u ústí úpadní a kon il na bod  538. Celkov  m l 39 bod  a m il cca 340 metr . P i m ení 

nebyla použita klasická trojpodstavcová souprava, d vodem byly velmi stísn né prostory, 
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v n kterých místech pouze 1,2 metru vysoké, problémem byla i ší ka, která  

by neumož ovala procházení kolem postavených stativ . Tyto p ekážky také zna n

komplikovaly p edávání m ických pom cek mezi m i i, což je nedílnou sou ástí použití 

trojpodstavcové soupravy. Další p ekážkou v m ení po adu byla vybudovaná d ev ná 

podlaha, ta byla místy skrytá pod stále tekoucí vodou a svojí nestabilitou byla nevhodná 

pro centraci a horizontaci p ístroje. Proto pro p estavby p ístroje byly využívány všechny 

možné výstupy a výklenky ve st nách d lního díla, v krajních p ípadech musely být záseky 

pro nohy stativu vysekány do pevné skály, jež tvo ila st ny štoly. 

Obrázek 30: Postavení stativu ve st n  d lního díla 

Jak již bylo e eno, nebylo možno využít trojpodstavcové soustavy, takže byl stativ 

využíván pouze pro postavení m ického p ístroje. Pro zám ry vzad a vp ed byl použit 

záv s pro uchycení odrazného hranolu typu Leica GPR1. Záv s bylo možno zav sit  

na body ve strop  d lního díla, jako se v ší olovnice. Díky tomuto systému m ení bylo 

možno nastavit libovolnou výšku signálu, ta zajiš ovala viditelnost signálu i v tak t žkých 

podmínkách pro m ení. Výška signálu se od stabilizovaného bodu ve strop  odm ila 

pomocí metru a to k po átku záv su, ve kterém byl odrazný hranol p ipevn n, a následn

se p i etla hodnota vzdálenosti od za átku záv su na st ed hranolu, ta byla vždy 

konstantní. 
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Obrázek 31: Záv s s odrazným hranolem 

Body polygonového po adu byly stabilizovány, jak je již uvedeno v kapitole 7.2, 

ocelovou skobou s vyvrtanou dírkou. Vyvrtaná dírka sloužila na záv s olovnice  

p i centraci a na záv s hranolu p i m ení zám r vzad a vp ed. 

Po zam ení zám ry vzad byla na daném bod  ješt  odm ena výška hranolu  

nad po vou a ší ka d lního díla nad po vou a v jednom metru výšky nad po vou pro 

vykreslení profil  štoly v místech vrchol  polygonového po adu. Profily štoly jsou 

v p íloze . 7. 

Pro m ení byl využit p ístroj Leica TCRP 1201+  vybavený funkcí ATR, tato 

funkce byla v t chto t žkých podmínkách pro m ení velmi p ínosná a zrychlila m ení. 

Pro hrubé cílení bylo využito laserové stopy zám rné p ímky dalekohledu, nebylo tedy 

nutné cílit okulárem a kv li stísn nému prostoru by to v druhé poloze dalekohledu nebylo 

ani možné. O zbytek se postarala funkce automatického docílení. V n kterých p ípadech 

bylo také využito funkce automatického proložení dalekohledu do druhé polohy. 

Na stanoviskách byly m eny délky a to v obou sm rech. Sm ry byly m eny v jedné 

skupin , což je podle vyhlášky 435/1992 Sb. dosta ující. Strany polygonového po adu byly 

délkov  velmi nep íznivé. Po ad byl zm en dvakrát, výsledné sou adnice byly 

zpr m rovány. 
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Obrázek 32: Stísn né podmínky centrace a horizontace 

Taktéž byly ur eny výšky bod  a to metodou trigonometrického m ení výšek, které 

probíhalo sou asn  s polohovým zam ením po adu. Výchozími výškami byly zvoleny 

výšky ur ené pomocí technologie GNSS na bodech 4001, 5002 a 5003. Pro ur ení výšek 

polygonového po adu byly m eny zenitové úhly a vzdálenosti mezi stanovisky a dále také 

vzdálenosti od bodu k záv su a klopné ose p ístroje. Nam ené zenitové úhly byly 

opraveny o indexové chyby. Z t chto nam ených a opravených hodnot byly vypo teny 

výšky bod  polygonového po adu. 

Smyslem první etapy m ení bylo ur ení p esné polohy místa, kde bude vyhloubena 

šachtice. Ta byla hloubena, jednak z d vodu rozsáhlého závalu, který bránil dalšímu 

otev ení, a také z d vodu vybudování blízké základny pro práce zajiš ující historické 

dobývky a pro vytvo ení p íchozí v trání. Pro zp esn ní byla první etapa m ení díky 

vybudované šachtici po ítána jako polygonový po ad oboustrann  p ipojený a 

jednostrann  orientovaný. 

8.1.2 M ení II. etapy 

V druhé etap  dom ení štoly byl zvolen polygonový po ad otev ený, který za ínal 

na bod  ZOP íslo 538 a kon il na koncovém bod  555, celkov  m l 18 bod  a m il  

cca 185 metr . Jako v p ípad  m ení první etapy nebyla použita klasická trojpodstavcová 

souprava, d vodem byly ty samé p ekážky v m ení. Op t byla na po v  d lního díla 
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zbudována d ev ná podlaha, místy skrytá pod stále tekoucí vodou a velmi nestabilní.  

Pro p estavby p ístroje zase byly využívány všechny možné výstupy a výklenky ve st nách 

d lního díla a v krajních p ípadech musely být op t záseky pro nohy stativu vysekány  

do pevné skály, jež tvo ila st ny štoly. 

Obrázek 33: M ení ve štole 

P i absenci trojpodstavcové soupravy byl pro zám ry vzad a vp ed op t použit záv s 

pro uchycení odrazného hranolu typu Leica GPR1. Postup m ení je shodný s první etapou 

m ení. Byl m en polygonový po ad, jehož strany byly taktéž délkov  velmi nestabilní, a 

jelikož se jednalo o polygonový po ad otev ený, byl po ad dle vyhlášky 434/1992 Sb. 

zm en dvakrát a výsledné sou adnice byly zpr m rovány. 

Taktéž byly ur eny výšky bod  a jako v p ípad  první etapy byla zvolena metoda 

trigonometrické nivelace, která probíhala sou asn  s polohovým zam ením po adu. 

Výchozími výškami byly zvoleny výšky bod  ZOP ur ené v první etap  m ení.  

Nam ené zenitové úhly byly také opraveny o indexové chyby. Z t chto nam ených 

 a opravených hodnot byly vypo teny výšky bod  polygonového po adu. 

8.2 P ipojovací a usm r ovací m ení na povrchu 

Vybudované bodové pole na povrchu, které bylo vybudováno za ú elem p ipojení  

a usm rn ní štoly sv. Antonína Paduánského do polohového systému S – JTSK   

a výškového systému Bpv, bylo zam eno n kolika r znými geodetickými metodami. 



Vladimír Bezdí ek: D ln  m ické práce ve štole sv. Antonína Paduánského 
v Horním M st

2014  39 

Základní orienta ní p ímka na povrchu, která byla realizována body 4001 a 5002  

a jedním zajiš ovacím bodem íslo 5003 byla zam ena metodou GNSS. Samostatné 

m ení probíhalo 13.3 2013 soupravou Leica GPS 1200 a Leica TCRP 1201+. Tato smart 

station je schopná p ijímat signál jak ze satelit  systému GPS Nawstar, tak i systému 

GLONASS. Pro m ení byla využita rychlá statická metoda s délkou observace do 20 

minut. Výpo et vektor  byl vztažen k permanentní referen ní stanici CSMU (Šumperk) 

sít  CZEPOS. Pro získání sou adnic systému S – JTSK byl použit lokální transforma ní 

klí  s využitím bod  ur ených v ETRS – 89 a S – JTSK, sou adnice bod  v t chto 

systémech byly získány pomocí služby DATAZ na webových stránkách UZK. 

Obrázek 34: M ení metodou GNSS na bod  4001 

Dále byla na bod  5001, který je situovaný v blízkosti ústí šachtice zm ena osnova 

sm r  a délky na body o známých sou adnicích (TB_15, ZB1_15.3, ZB2_15.4, 5002, 

1007) a také z n ho byl zam en sm r a délka na bod 4003, který byl šachticí provážen na 

konstrukci okolo jejího ústí a vyzna en odrazným hranolem. 

8.3 Provážení bodu optickou olovnicí 

Provážení bodu prob hlo v šachtici na koncovém bod  oboustrann  p ipojeného, 

jednostrann  orientovaného PP, dále jen PP. Ten vznikl z otev eného polygonového 

po adu m eného v první etap . Nejprve se na dn  šachtice zhorizontoval stativ 

s odrazným hranolem, na který byl následn  zm en sm r a délka z p edcházejícího bodu 
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PP. Dále byl stroj a odrazný hranol s trnem prohozeny a op t bylo zm eno to samé.  

Po zam ení se stroj odepnul s t ínožky a na jeho místo byl nasazen optický provažova

WILD ZL, viz kapitola 5.1.5. Pomocí n ho byl koncový bod PP provážen a ozna en na 

konstrukci vybudované šachtice. Tento provážený koncový bod PP na povrchu byl zm en 

ze stanoviska 5001 jako orientovaný rajón. 
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9 ZPRACOVÁNÍ M ENÝCH DAT, VÝPO TY 

V této kapitole je popsáno zpracování m ených dat a výpo tu sou adnic bod

p edm tu m ení. Dále je stru n  popsáno použité geodetické softwarové vybavení  

p i zpracování a výpo t  dat. 

9.1 Použitý software p i výpo tech 

V této podkapitole jsou stru n  popsány geodetické softwary využité p i zpracování 

nam ených dat. 

9.1.1 LeicaGeo Office v. 7.0 

Jedná se o kancelá ský po íta ový program, který je ur en pro zpracování GNSS 

m ení po ízených r znými metodami m ení. Zpracované výsledky m ení jsou tímto 

programem viditelné v systému WGS-84 a zárove  v lokálních systémech. V p ípad

pot eby je možný export dat do program  GIS a CAD. 

K software LeicaGeo Office m žeme navíc p ipojit spoustu existujících podp rných 

program  a knihoven, které zlepšují a usnad ují práci s m enými daty. 

K nejpoužívan jším funkcím pat í moduly pro GPS a GLONASS postprocessing, výpo et 

transforma ních klí , dále také vyrovnání sítí aj [10]. 

9.1.2 Groma v. 8 

Tento po íta ový program je ur en k ešení základních geodetických úloh a dalších 

geodetických výpo t . Umož uje zpracování dat v b žných formátech ze záznamník

pomocí jednotlivých výpo t  nebo dávkovým výpo tem. P i výpo tech jsou automaticky 

vytvá eny textové protokoly obsahující informace o výpo tu. 

Dále obsahuje také jednoduchou kontrolní kresbu a je možné zpracovávat  

i elektronické zápisníky. Všechna m ení je možno opravit o r zné vlivy a chyby, jakými 

jsou nap . chyby indexové, opravy ze zak ivení zem  a vlivu refrakce aj. 
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9.2 Zpracování dat a výpo t

9.2.1 Zpracování GPS dat 

Sou adnice bod  zam ených metodou GNSS byly získány v systému ETRS – 89. 

Pro získání výsledných sou adnic v závazných systémech R, jakými jsou S – JTSK a Bpv 

musela být provedena transformace t chto sou adnic. 

V po íta ovém programu LeicaGeo Office v 7.0. byla provedena transformace. 

Základem výpo tu je vytvo ení transforma ního klí e. Jedná se v podstat  o rovnici 

umož ující p evod mezi sou adnicovými systémy. K jeho vytvo ení bylo využito okolních 

zhuš ovacích bod  bodového pole, neboli identických, protože u nich byly známy 

sou adnice jak v systému ETRS – 89, tak v systému S – JTSK, geodetické údaje 

zhuš ovacích bod  jsou v p íloze . 1. Tyto sou adnice byly získány prost ednictvím 

služby DATAZ z webových stránek UZK. 

Obrázek 35: Schéma bod  transforma ního klí e 

Posledními soubory, obsahující vstupní hodnoty pro výpo et byly údaje 

o parametrech a observace u provád ného m ení, ty byly m eny na zvolené referen ní 

stanici CSUM (Šumperk) sít  CZEPOS. Všechny pot ebné vstupní hodnoty byly získány 

z internetového portálu CZEPOS. Výpo et prostorové polohy byl také proveden ve 

výpo etním SW LeicaGeo Office v. 7.0. Výsledné sou adnice jsou uvedeny v následující 
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tabulce . 3. Protokol transformace a údaje o m ení po ízené na bodech jsou p iloženy 

v p íloze . 1. 

Tabulka 3: Sou adnice a odchylky bod  ur ovaných GNSS 

9.2.2 Výpo et sou adnic p ipojovacích bod

V tabulce . 3 jsou sou adnice p ipojovacích bod  4001, 5002 a 5003 ur ené 

metodou GNSS. Sou adnice bodu 4001 byly pro kontrolu navíc ur eny metodou protínání 

vp ed z délek z bod  5002 a 5003. Nam ené délky byly opraveny o fyzikální redukce 

zadáním teploty a tlaku p ímo do pam ti p ístroje p i m ení, dále pak byly redukovány  

do nulového horizontu a zobrazovací roviny S – JTSK. Výpo et prob hl v programu 

Groma v. 8 a protokol o výpo tu je v p íloze . 2. 

 Podle [25] nesmí odchylka v poloze bodu ur eného dv ma nezávislými m ickými 

metodami p ekro it hodnou P = ± 6⋅10-2m. 

Tabulka 4: Porovnání sou adnic bodu 4001 

±

Z tabulky . 4 je patrné, že daná p esnost byla dodržena. Výška bodu byla p evzata 

z m ení GNSS a výsledné sou adnice byly zpr m rovány. 
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Na bod  5001 byla nam ena osnova sm r  a délek, z té byly metodou p echodného 

stanoviska vypo ítány sou adnice daného bodu. Nam ená osnova a protokol o výpo tu 

jsou p iloženy v p íloze . 2. Op t byl bod pro kontrolu ur en z nam ených a následn

opravených délek pomocí metody protínání vp ed z délek z bod  5002 a ZB2_15.4, 

protokol je v p íloze . 2. 

Tabulka 5: Srovnání sou adnic bodu 5001 

±

P esnost 25  byla dodržena a výsledné sou adnice byly zpr m rovány z obou metod 

m ení, výška bodu byla ur ena metodou p echodného stanoviska. 

Bod 4003 byl ur en orientovaným rajónem ze stanoviska 5001, také v programu 

Groma v. 8. Výsledný protokol o výpo tu je  p iložen v p íloze . 2. 

V následující tabulce . 6 jsou sou adnice bod  vytvo eného a stávajícího bodového 

pole, které byly využity pro p ipojení štoly z povrchu a v podzemí. 

Tabulka 6: Sou adnice p ipojovacích bod

S E Z N A M  S O U  A D N I C 

P ipojovací body 

15 546302,27 1086194,76 TB_15 

153 546320,91 1086249,1 676,93 ZB1_15.3 

154 546264,16 1086235,59 675,24 ZB2_15.4 

537 546218,54 1086276,01 631,99 z. o. p ímka 

538 546230,09 1086261,39 632,5 z. o. p ímka 

1007 546167,31 1086232,77 667,83 p v. roxor  u svodidel 

4001 545973,86 1086388,88 635,09   

4003 546234,23 1086260,21 672,54 rajón 

5001 546247,96 1086252,22 672,62   

5002 546156,12 1086227,95 667,17 GNSS 

5003 545992,12 1086131,1 662,17 GNSS 
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9.2.3 Výpo et sou adnic bod  polygonových po ad

Nam ená data byla na tena do programu Groma v. 8. U nam ených osnov sm r

na stanoviscích byly zjišt ny úhlové uzáv ry a následn  o n  byly sm ry opraveny. 

Všechny nam ené zenitové úhly byly opraveny o indexové chyby a délky byly p i m ení 

opraveny o fyzikální redukce a dále pak byly redukovány do nulového horizontu 

a do roviny S – JTSK. 

Nejprve byl ve výpo etním programu dvakrát vypo ten oboustrann  p ipojený, 

jednostrann  orientovaný polygonový po ad, ten byl zárove  programem vyrovnán.  

Ze sou adnic z obou m ení byly aritmetickým pr m rem zjišt ny výsledné sou adnice 

bod  PP a t i body tohoto polygonového po adu byly ur eny jako základní orienta ní 

p ímka, ze které dále vycházel otev ený polygonový po ad ur ený dvojím nezávislým 

m ením. Ten byl také vypo ten pomocí programu Groma v. 8. Výsledné sou adnice byly 

op t vypo ítány aritmetickým pr m rem. V následující tabulce . 7 jsou výsledné 

sou adnice bod  otev eného polygonového po adu. Všechny výpo ty související 

s polygonovými po ady a výsledné i díl í sou adnice všech bod  ur ených PP jsou 

uvedeny v p íloze . 3. 
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Tabulka 7: Ukázka výsledných sou adnic PP otev eného 

S E Z N A M   S O U  A D N I C 

PP Otev ený 

Hodnoty Y, X, Z uvedené v tabulce . 7 byly po ítány jako rozdíly sou adnic 

prvního a druhého m ení. 
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10 VYHLÁŠKA . 435/1992 Sb. 

Vyhláška . 435/1992 Sb. eského bá ského ú adu o d ln  m ické dokumentaci  

p i hornické innosti a n kterých innostech provád ných hornickým zp sobem ve zn ní 

vyhlášky eského bá ského ú adu . 158/1997 Sb. 

 Touto vyhláškou je upravováno vedení, uchovávání a dopl ování d ln  m ické 

dokumentace p i hornické innosti a innosti provád né hornickým zp sobem ve smyslu 

zákona eské národní rady . 61/1988 Sb., o hornické innosti, výbušninách a o státní 

bá ské správ , ve zn ní zákona eské národní rady . 542/1991 Sb. a pro všechny 

organizace vykonávající pro tyto ú ely projektové, výstavbové nebo jiné práce. 

10.1 Zhodnocení p esnosti m ení dle vyhlášky . 435/1992 Sb. 

V následujících podkapitolách bylo provedeno zhodnocení m ení podle vyhlášky 

. 435/1992 Sb., o d ln  m ické dokumentaci p i hornické innosti a n kterých innostech 

provád ných hornickým zp sobem. Tato vyhláška upravuje ty i kategorie p esnosti,  

jedná se o velmi p esnou, p esnou, technickou a speciální. Zhodnocení bylo provedeno  

pro parametry p esného m ení. 

10.1.1 M ení vrcholových úhl

Podle [25] se musí vrcholové úhly v d lním polygonovém po adu m it nejmén

v jedné skupin  a povolenou odchylkou pro p esné m ení v uzáv ru skupiny  

je UP = ± 10´´. Všechny vypo tené uzáv ry splnily zvolenou kategorii p esnosti. Výpo ty 

úhlových uzáv r  jsou v p íloze . 4. 
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Tabulka 8: Ukázka výpo tu úhlových uzáv r

10.1.2 Odchylka ve sm ru poslední m ené strany d lního PP 

V souladu s [25] je povolená odchylka ve sm ru poslední m ené strany d lního 

polygonového po adu pro p esné m ení udávána jako 

     ,           (10.1) 

kde n je suma m ených vrcholových úhl  v polygonovém po adu z obou 

nezávislých m ení, p i emž se úhel zam ený pod svislým úhlem do 20° po ítá jako 1, 

úhel zam ený pod svislým úhlem o velikosti 20° až 50° se po ítá jako 2 a úhel zam ený 

pod svislým úhlem v tším než 50° se po ítá jako 3. 

Dále musejí být zahrnuty délky zám r a to tak, že jako 1 se po ítá zám ra delší jak 

10 m a zám ra kratší jak 10 m je po ítána jako 1,5 [13]. 

Povolená odchylka ve sm ru poslední m ené strany d lního PP byla porovnána 

s rozdílem sm rník  obou m ení u obou m ených PP. V tabulce . 9 jsou vy ísleny 

hodnoty pro oba PP a je z nich patrné, že m ení ve zvolené p esnosti vyhov lo vyhlášce  

. 435/1992 Sb. Výpo ty jsou v p íloze . 5. 

Ι 

ΙΙ 

Ι 

ΙΙ 

Ι 

ΙΙ 

Ι 

ΙΙ 
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Tabulka 9: Odchylky ve sm ru poslední strany 

10.1.3 Odchylka v poloze koncového bodu otev eného PP 

V souladu s [25] je povolená odchylka v poloze posledního bodu otev eného 

polygonového po adu, vypo tená z rozdílu sou adnic koncového bodu p i dvou 

nezávislých m ení udávána jako 

     .         (10.2) 

U prvního m ení je 

      (10.3) 

a u druhého m ení je 

      (10.4) 

kde LI je délka prvního m ení po adu a LII druhého m ení. Sumy RI a RII jsou 

sou ty tverc  vzdáleností jednotlivých bod  polygonového po adu od koncového bodu 

po adu v metrech a k1, k2 jsou koeficienty p esnosti m ení, pro p esné m ení jsou k1 = 2 

a k2 = 0,008 [13]. 

Vypo tené parametry využité v rovnicích (10.2) až (10.4) jsou p iloženy 

v p íloze . 5. Polohová odchylka koncového bodu PP byla ur ena pomocí 

        (10.5) 

kde X a Y jsou sou adnicové rozdíly posledního bodu. 
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Tabulka 10: Odchylka v poloze koncového bodu 

DI [mm] DII [mm] Dx,y[mm] p [mm] vyhovuje

36,4 36,4 50,9 14,1 ANO

V tabulce . 10 jsou vypo ítané dosažené odchylky a porovnané s mezní odchylkou, 

m ení splnilo požadavky na p esnost podle vyhlášky . 435/1992 Sb. 

10.1.4 Délkové m ení v d lních polygonových po adech 

M ení bylo provedeno dálkom rem a podle [25] nesmí st ední relativní chyba 

m ené délky pro p esné m ení p ekro it hodnotu 1: 14000, to znamená 1 mm na 14 m  

a navíc musí být nam ené délky opraveny o chyby z atmosférických podmínek, 

z nadmo ské výšky a v neposlední ad  také z kartografického zobrazení. Všechny m ené 

délky splnili kritérium p esnosti a poté byly opraveny o požadované redukce. 

Tabulka 11: Ukázka testování nam ených délek 

V tabulce . 11 je ukázka testování nam ených délek dle [25]. Výpo ty testování 

jsou uvedeny v p íloze . 5. 

10.1.5 Výškové m ení v podzemí 

Podle [25] je povolená odchylka p i m ení trigonometrickou nivelací tam a zp t  

pro p esné m ení 

              (10.6) 

kde [n] je po et vrchol  výškového po adu. 
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Tabulka 12: Odchylky pro trigonometrickou nivelaci 

Z tabulky . 12 je patrné, že oba po ady vyhov ly p esnosti m ení trigonometrické 

nivelace dle [25]. 

Testovaní obou polygonových po ad  podle kritérií [25] bylo ve všech p ípadech 

spln no a byly dodrženy odchylky pro p esné m ení. 
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11 Výsledky 

Výsledkem práce jsou sou adnice d lního bodového pole ve štole sv. Antonína 

Paduánského, d lní situace zam ovaného díla a v rámci zam ení celého d lního díla byly 

zam eny i profily štoly v bodech polygonového po adu. 

11.1 D lní bodové pole 

V následující tabulce . 13 jsou výsledné sou adnice d lního bodového pole  

ve starém d lním díle, které byly ur eny v závazných geodetických systémech eské 

republiky a to S-JTSK a Bpv. 

Tabulka 13: Výsledné sou adnice d lního bodového pole 

S E Z N A M  S O U  A D N I C 
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11.2 Výkresová ást 

V této podkapitole je popsán geodetický software, ve kterém byla vyhotovena 

veškerá výkresová dokumentace a dále samotná výkresová dokumentace. 

11.2.1 Bentley Microstation 

Jedná se o po íta ový software kategorie CAD ur ený pro tvorbu ve 2D a 3D 

prost edí. Je rozší en v oblastech inženýrství, architektury a kartografie. 

Dále schopen využívat mnoho formát , jakými jsou DWG, DXF aj., základním 

formátem programu je DGN. Výsledky umí exportovat i do BMP, AVI nebo PDF a dalších 

[21]. 

11.2.2 Mapa d lní situace 

Mapa d lní situace u p íslušných bod  polygonového po adu byla vyhotovena 

v geodetickém programu Bentley Microstation a je p iložena v p íloze  6. 

St ny v pr b hu celé štoly nebyly zam eny a jsou zobrazeny jen orienta n  jako 

rovnob žná linie s polygonovým po adem ve vzdálenosti 0,45 m. 

Obrázek 36: Ukázka vykreslené d lní situace 
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11.2.3 Profily štoly 

Jednotlivé profily jsou zobrazeny v digitální podob  a byly vyhotoveny v prost edí 

Bentley Microstation. Strop štoly byl vykonstruován jako p l-elipsa a m že zkreslovat 

skute ný tvar profilu. Profily jsou v p íloze  7. 

Obrázek 37: Ukázka vykreslených profil  štoly 
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12 ZÁV R 

 Úkolem této bakalá ské práce bylo p ipojovací a usm r ovací m ení štoly 

sv. Antonína Paduánského v Horním M st  a následné vykreslení d lní situace.  

Pro dopln ní byly vykresleny profily d lního díla v bodech polygonových po ad . 

 M ení bylo rozd leno do dvou etap. V první etap  byla ást starého d lního díla 

p ipojena otev eným polygonovým po adem. Na po átku byl po ad p ipojen úklonným 

d lním dílem (úpadní) a byl orientován na body, jejichž sou adnice byly ur eny metodou 

GNSS. Tímto po adem bylo ur eno místo pro hloubení šachtice. Nov  otev ená ást štoly 

byla v druhé etap  dom ena a p ipojena šachticí na povrch a polygon byl pro zp esn ní 

po ítán jako oboustrann  p ipojený a jednostrann  orientovaný. Tímto po adem byla 

v podzemí ur ena základní orienta ní p ímka. Dále byla v druhé etap  pro dom ení štoly 

zvolena metoda otev eného polygonového po adu, ten vycházel z vybudované ZOP. 

Všechny výšky v d lním díle byly ur eny metodou trigonometrické nivelace. 

 Pro m ení byla dle vyhlášky 435/1992 Sb. zvolena kategorie p esnosti p esného 

m ení, proto byly všechny odchylky charakteristické pro typ tohoto m ení posuzovány 

podle vyhlášky v již zmín né kategorii p esného m ení. Všechny posuzované parametry 

vyhov ly požadavk m vyhlášky. 

 Výsledkem této bakalá ské práce jsou sou adnice jednotlivých bod  polygonových 

po ad . Rozbor p esnosti polygonových po ad  porovnáním skute ných odchylek 

s mezními z vyhlášky 435/1992 Sb. A také vykreslení d lní situace a profil  d lního díla 

na bodech polygonových po ad . Výsledné sou adnice mohou být použity pro další d ln

m ické práce na štole sv. Antonína Paduánského v Horním M st  nebo  

pro p ípadný projekt vybudování hornického muzea zp ístupn ných historických dobývek, 

které byly odhaleny zam enou štolou sv. Antonína Paduánského. 
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