
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ MAPY LOMU LIPOVEC 

 

diplomová práce 

 

 

 

Autor:                Bc. Juraj Kotrbanec 

Vedoúcí diplomové práce:      Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2015 

  



 

 



 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie  

Rád by som na tomto mieste poďakoval pánovi Ing. Rostislavovi Dandošovi, Ph.D. za jeho 

ochotu, vedenie a pripomienky pri tvorbe tejto diplomovej práce. Ďalej by som rád 

poďakoval firme GeoBan za zapoţičanie vybavenia, zprostedkovanie predmetného 

merania a poskytnutie podkladov. 



 

  

 

Anotácia 

V predloţenej diplomovej práci je zpracovaná problematika mapovania lomov, následná 

tvorba mapovej dokumentácie a zpracovanie údajov podávajúcich informácie o postupe 

ťaţby. V prvej časti sú uvedené prípravné práce ktoré zahřňajú popis lokality, 

rekognoskáciu lokality a základného banského bodového poľa. Druhá časť pojednáva o 

zvolených metódach merania, prístrojovom vybavení a samotnom zameraní lokality. 

Následne je riešené vyhodnotenie merania a samotná tvorba základnej mapy lomu jako 

grafického výstupu. 

 

Kľúčové slová: základná mapa lomu, GNSS, dobývací priestor, základné banské bodové 

pole 

 

 

 

Summary 

Presented thesis deals with the mapping of quarries, followed by creating of map 

documentation and elaboration of data about mining procedure. The first part describes 

preparatory work, which contains describtion of locality, reconnaissance of locality and 

basic mining point field. The second part discuss selected methods of surveying, 

equipment and surveying the locality. Subsequently is solved evaluation of surveying and 

creation of base mining map itself as graphic output 

 

Key words: base mining map, GNSS, mining area, base mining point field. 
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Zoznam použitých skratiek 

Bpv   Výškový systém Balt po vyrovnaní 

DP   Dobývací priestor 

GNSS Globálny navigačný druţicový systém (Global Navigation Satellite 

System) 

k. ú.   Katastrálne územie 

MH SR  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

PBBP   Podrobné banské bodové pole 

RTK   Kinematické meranie v reálnom čase (Real Time Kinematic) 

S-JTSK  Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

SKPOS  Slovenská priestorová a observačná sluţba 

VRS   Virtuálna referenčná stanica 

ZBBP   Základné banské bodové pole 

ZBM   Základná banská mapa 

ZML   Základná mapa lomu 
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Úvod 

Banské meračstvo náleţí medzi zvláštne aplikácie geodetických postupov. Jedná sa 

o geodetické práce súvisiace so zameriavaním podzemných objektov a zariadení pre 

podpovrchovú a povrchovú ťaţbu a dobývanie loţisiek úţitkových nerastov. Je to náuka o 

metódach tvorby banských máp, o vytyčovaní podzemných a povrchových banských 

objektov, o zisťovaní objemu loţiskových zásob, o získavaní podkladov pre plánovanie 

otvárky dobývacích prác, ako aj pre plánovanie likvidácie banských diel a o monitorovaní 

vplyvu banských prací na povrchové objekty a zariadenia atď. 

Základná banská mapa je technickým a právnym dokladom organizácie, vedeným 

pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Vyhotovuje sa trvalým 

spôsobom ako originál na základe údajov získaných vlastným meraním alebo na základe 

údajov vyhotovených iným útvarom organizácie alebo inou organizáciou, o ktorých 

rozhodne hlavný banský merač. 

Predloţená diplomová práca pojednáva o prácach a postupoch, ktoré je nutné 

vykonať v teréne pri príprave a samotnom meraní a následne postup prác pri 

vyhodnocovaní a spracovaní nameraných dát pri vyhotovovaní základnej mapy lomu. 

Prvá časť tejto práce je venovaná definícií, metódam merania a samotnému obsahu 

základnej banskej mapy a základnej mapy lomu podľa Výnosu Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky č. 1/1993 Zb. o banskomeračskej dokumentácií pri banskej činnosti 

a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom [1] (ďalej len „výnos MH 

SR“). 

V druhej časti je opísaná rekognoskácia terénu, základného banského bodového 

poľa, výber vhodnej metódy zamerania, pouţité prístrojové vybavenie a samotné 

zameranie polohopisu a výškopisu lomu. 

Ďalšia časť pojednáva o prácach pri vyhodnocovaní merania od prenosu dát 

z prístrojov aţ po výpočet podrobných bodov. 

Záverečná časť sa venuje samotnému vypracovaniu základnej mapy lomu, prehľadu 

bodového poľa a ďalších grafických výstupov, ktoré určuje výnos MH SR [1].  
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1 Základná banská mapa 

Základná banská mapa je dôleţitým právnym a technickým dokladom organizácie 

a patrí do súboru banskomeračskej dokumentácie, ktorú musí organizácia vyhotovovať pri 

vykonávaní banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom.  

Povinnosť zhotovovať banskomeračskú a geologickú dokumentáciu pri banskej 

činnosti ukladá § 39 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuţití nerastného bohatstva 

(banský zákon) v znení neskorších predpisov [2] a povinnosť zhotovovať banskomeračskú 

a geologickú dokumentáciu pri činnosti vykonávanej banským spôsobom ukladá § 20 ods. 

2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách 

a o štátnej banksej správe v znení neskorších predpisov [3]. Do tejto dokumentácie patrí aj 

základná banská mapa ktorú definuje výnos MH SR [1] v § 13 ako: 

„(1) Základnou banskou mapou je 

a) základná prieskumná mapa pri geologických prácach na loţiskách nerastov v podzemí 

a na povrchu, 

b) základná banská mapa pri hlbinnom dobývaní loţísk nerastov a pri zabezpečovaní a 

likvidácii starých banských diel, 

c) základná mapa lomu pri povrchovom dobývaní loţísk nerastov, 

d) základná mapa pri ťaţbe ropy a zemného plynu, 

e) základná mapa pri ťaţbe lúhovaním, 

f) základná mapa vedená pri činnostiach podľa § 3 písm. d) a f) zákona, 

g) základná mapa pri osobitných zásahoch do zemskej kôry.“ 

1.1 Základná mapa lomu pri povrchovom dobývaní ložísk nerastov 

Základná mapa lomu pri povrchovom dobývaní loţíésk nerastov (ďalej len 

„základná mapa lomu“ alebo „ZML“) je jedna z viacerých typov základných banských 

máp. 

Základná mapa lomu tvorí spolu so základnou dokumentáciou, číselnou 

dokumentáciou a inými časťami grafickej dokumentácie súbor banskomeračskej 

dokumentácie.  
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Tvorba základnej mapy lomu ako jedného z dôleţitých prvkov banskomeračskej 

dokumentácie, postupy jej vyhotovenia, dovolené odchýlky pri meraní a zobrazovaní, ako 

aj jej obsah stanovuje výnos MH SR [1], ktorý obsahuje aj paragrafy, ktoré pojednávajú 

o osobách ktoré vedú, dopĺňajú a zodpovedajú za banskomeračskú dokumentáciu, 

o banskom polohovom a výškovom bodovom poli, meračských metódach, 

obsahu,  značkách v grafickej dokumentácií a o uchovávaní banskomeračskej 

dokumentácie. 

1.1.1 Obsah ZML 

Všetky typy základných banských máp musia mať podľa výnosu MH SR [1] 

rovnaký obsah. To platí aj pre základnú mapu lomu.  

Obsah základnej mapy lomu ako hlavnej grafickej banskomeračskej dokumentácie 

upravuje § 16 výnosu MH SR [1]. 

„(1) V základnej banskej mape sa uvádzajú tieto mimorámové údaje 

a) označenie listu, 

b) súradnicový a výškový systém; pri mapách vyhotovených v inom neţ predpísanom 

výškovom systéme uviesť rozdiel výšky, 

c) klad listov s vyznačením súradníc ich rohov, hraníc dobývacieho priestoru, 

vyšrafovaním predmetného listu a označením mapových listov uvedených v klade 

listov, 

d)  vysvetlivky, 

e) o zaloţení základnej banskej mapy, 

f) o doplňovaní základnej banskej mapy, 

g) o obnovení základnej banskej mapy, 

h) o súčastiach základnej banskej mapy (napr. priesvitky a pod.), 

i) ťaţený nerast, 

j) názov organizácie, 

k) názov loţiska, 

l) názov dobývacieho priestoru, 

m) názov základnej banskej mapy, 

n) mierka základnej banskej mapy, 
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o) poradové číslo listu podľa kladu listov pouţívaného v organizácii, 

p) evidenčné číslo základnej banskej mapy, 

q) súradnice štvorcovej siete na juţnom a východnom okraji listu. 

 

(2) V základnej banskej mape sa zakresľujú značkami podľa piateho dielu a prílohy č. 

3 

a) štvorcová súradnicová sieť s rozmermi 100 mm x 100 mm, 

b) štátne hranice a hranice katastrálnych území, 

c) hranica chráneného loţiskového územia, chráneného územia dobývacieho priestoru, 

ochranných pásiem, ochranných pilierov, ochranných bezpečnostných pilierov, 

ochranných pásiem vrtov, príp. iné obmedzenie činnosti podľa § 1, vrátane čísla 

rozhodnutia, ktorým bola hranica určená,  

d) základné a podrobné banské bodové pole, 

e) prieskumné vrty, štôlne, šachtice, 

f) základné geologické údaje, plochy odpisov zásob a plošných strát loţiska, 

g) banské a podzemné diela súvisiace s činnosťou podľa § 1 s technologickými údajmi, 

h) zariadenia a objekty, ktoré slúţia k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

bezpečnosti prevádzky, vetrania a protipoţiarnej ochrany, 

i) údaje o predchádzajúcej banskej činnosti a ostatnej činnosti v podzemí, 

j) údaje o objektoch a miestach osobitnej dôleţitosti, 

k) úplná banská situácia do vzdialenosti 100 m za hranicou dobývacieho priestoru, 

l) línie profilov a rezov, 

m) vrty a sondy, 

n) krasové a iné dutiny prírodného charakteru, 

o) správne, sociálne a technologické objekty a zariadenia, 

p) odvaly, výsypky, skládky, odkaliská, miesta na ukladanie odpadov a rekultivované 

plochy a ďalšie dôleţité skutočnosti, ktoré vznikli pri činnostiach podľa § 1. 
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 (3) Ak by znázornenie údajov podľa odseku 2 písm. f) a i) sťaţovalo čitateľnosť a 

prehľadnosť základnej banskej mapy, vedú sa tieto údaje na samostatnej priesvitke v 

mierke základnej banskej mapy. Materiál priesvitky nesmie mať zráţanlivosť v ţiadnom 

smere väčšiu ako 1 promile. 

 

 (4) Technologické objekty a zariadenia sa do základnej banskej mapy zobrazujú len 

vtedy, ak budú na tom istom mieste najmenej 3 roky.“ [1] 
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2 Popis lokality 

Lom Lipovec sa nachádza v svahovitom teréne na severozápade stredného 

Slovenska v nadmorských výškach od 510 m n. m. po 620 m n. m. Lom má tvar kotla a je 

otvorený do krajiny juţným aţ juhovýchodným smerom v šiestich ťaţobných rezoch, 

ktorých výšky sa pohybujú okolo 15 m. Rozmery ťaţobnej jamy sú v smere sever – juh cca 

500m a v smere východ – západ cca 400 m. 

 

Obrázok č. 1 Lokalita merania 

Najvyšší ťaţobný rez E 605 je situovaný na juhovýchodnom okraji lomu a má 

líniový tvar tiahnuci sa od severovýchodu na juhozápad. Niţšie dva ťaţobné rezy E 590 

a E 575 ohraničujú lom z východnej strany. Ťaţobné rezy E 560, E 545 a E 525 sa tiahnu 

okolo celej ťaţobnej jamy a prerušené sú len v juhozápadnej časti lomu, kde sa nachádza 

prístupová medzietáţová komunikácia na najniţší ťaţobný rez E 510. Ten sa výškovo 

nachádza asi 10 m pod úrovňou začiatku technologickej linky.  

Pre potrebu vyhotovenia základnej mapy lomu bolo nutné okrem zamerania 

polohopisu a výškopisu ťaţobných rezov zamerať aj účinky ostatnej banskej činnosti 

a  priestor 100 m za dobývací priestor ako aj depónie skrývkových hmôt. Zamerané boli aj 

dočasné budovy nachádzajúce sa pri vjazde na lokalitu a časť technologickej linky. Všetky 

tieto prvky zamerania boli prevzaté z predchádzajúcej základnej mapy lomu nakoľko sa 

ich poloha nezmenila. 
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2.1 Rekognoskácia terénu 

Rekognoskácia terénu je najdôleţitejším úkonom z hľadiska prípravných prác. Bola 

vykonaná niekoľko dní pred samotným zameraním s cieľom obhliadky základného 

banského bodového poľa, výberu vhodných metód zamerania a stanovenia efektívneho 

postupu pri meraní jednotlivých častí lomu. Taktieţ sa určili miesta ktoré boli merané 

pomocou technológie GNSS a miesta, ktoré pre nevyhovujúci signál alebo multipath boli 

merané tachymetrickou metódou pomocou totálnej stanice. 

Priestor lomu bol pomyselne rozdelený na niekoľko častí tak, aby meranie 

z jednotlivých bodov základného banského bodového poľa bolo čo najefektívnejšie 

a zároveň vyhovovalo podmienkam pre presnosť podrobného polohového a výškového 

merania podľa prílohy č. 2, výnosu MH SR [1].  

Súčasne s rekognoskáciou terénu sa vyhotovili aj predbeţné poľné náčrty podľa 

skutočného stavu terénu tak, aby boli pripravené na samotné meranie. Zaznačila sa v nich 

poloha ZBBP, určovaného rajónu a určil sa ich klad. 

2.1.1 Príprava poľných náčrtov 

Súčasne s rekognoskáciou terénu sa vyhotovili aj predbeţné poľné náčrty aby boli 

pripravené na samotné meranie.  

Náčrty sa vyhotovovali na základe situácie a zaznamenávali sa charakteristické 

prvky polohopisu. Keďţe nebolo potrebné zameriavať celé ťaţobné rezy, ale len tie miesta, 

ktoré boli od minulého zamerania dotknuté ťaţbou, vyhotovovali sa náčrty len pre tieto 

územia.  

2.2 Rekognoskácia základného banského bodového poľa 

Body základného banského bodového poľa tvoria štyri polohovo a výškovo určené 

body. Sú rozmiestnené v štyroch rohoch dobývacieho priestoru nad ťaţobnými rezmi tak, 

aby z kaţdého bol zaistený výhľad na príslušnú časť lomu. 
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Body ZBBP boli určené v roku 1999 GNSS metódou pomocou dvoch 

dvojfrekvenčných prijímačov TOPCON. Zvolená bola statická metóda s 30 – 40  

minútovými observáciami na pripájacích trigonometrických bodoch a bodoch diaľničnej 

vytyčovacej siete. Novourčovaný bod č. 24 bol taktieţ určený metódou statického merania 

ale dĺţka observácie bola cca 14 hodín.  

Na spracovanie získaných meraní bol pouţitý software TGPS – ITN 98. Údaje 

z pouţitých prijímačov TOPCON boli do tohto softwaru prenesené vo formáte Tgload – 

GPS. 

Samotné spracovanie údajov prebehlo v troch fázach: 

 spracovanie priestorových vzdialeností, 

 vyrovnanie siete metódou najmenších štvorcov a výpočet WGS-84 súradníc, 

 transformácia súradníc vo WGS-84 do súradnicového systému S-JTSK 

a výškového systému Bpv. 

Na určenie transformačného kľúča pri prevode z WGS-84 do S-JTSK boli pouţité 

trigonometrické body č. 28 a č.30 určené v druhej triede presnosti a body diaľničnej 

vytyčovacej siete B6 a B7, ktoré boli taktieţ určené v druhej triede presnosti. Keďţe 

všetky tieto body sú zaradené v druhej triede presnosti, môţeme tvrdiť, ţe aj určované 

body budú zaradené v druhej triede presnosti. Určenie výšok bolo vykonané s presnosťou 

0,08 m. 

Tabuľka č. 1: Súradnice bodov ZBBP na lokalite Lipovec 

Číslo bodu X (m) Y (m) Z (m) Stabilizácia 

21 385110,984 1174543,037 587,295 paţnica 

22 385089,995 1174299,990 586,475 paţnica 

23 385425,921 1174296,144 543,894 paţnica 

24 385389,966 1174626,113 518,901 paţnica 

Pred samotným meraním boli body základného banského bodového poľa, z ktorých 

malo meranie vychádzať, prekontrolované pomocou zamerania ich vzdialeností. Odchýlky 

pri tejto kontrole neprekročili povolenú odchýlku uvedenú v prílohe č. 2 výnosu MH SR  

[1] podľa § 8 ods. 4 písm. b/: P0 = ± 6*10
-2

 m.  
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Tabuľka č. 2:  Prehľad zistených a dovolených odchýlok pri kontrolnom meraní ZBBP 

Body ZBBP 
Vzdialenosti zo 

súradníc (m) 

Merané 

vzdialenosti (m) 

Zistené 

odchýlky (m) 

Dovolená 

odchýlka (m) 

22 - 23 335,95 335,97 0,02 0,06 

22 – 21 243,95 243,95 0,00 0,06 

23 - 21 400,18 400,15 0,03 0,06 

2.2.1 Stabilizácia a signalizácia bodov ZBBP 

Základné banské bodové pole na lokalite Lipovec tvoria štyri body s nútenou 

centráciou. Tieto body sú umiestnené v blízkosti rohov ťaţobnej jamy tak, aby neboli 

vplyvom ťaţby ovplyvnené alebo zničené. Stabilizované sú pomocou ţelezných tyčí 

ţltočervenej farby, zabetónovaných v nezamŕzajúcej hĺbke (Obr. č. 2). Na vrchnej časti 

tyče je privarená ţelezná platňa kruhového tvaru a v jej strede je umiestnený závit, ktorý 

slúţi na upevnenie podloţky prístroja. 

 

Obrázok č. 2: Stabilizácia bodov ZBBP 

Rajón č. 23221, určený pre lepšiu viditeľnosť na severozápadnú časť lomu, bol 

stabilizovaný dreveným kolíkom, nakoľko stabilizácia ţeleznou tyčou by mohla po 

odťaţení tohto úseku spôsobiť škody na spracovateľskej technológií. 
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2.3 Meračské metódy 

Pri výbere meračských metód a následnom výkone meračských prác je nutné 

prihliadať na účel a význam zameriavaných skutočností. Pre kaţdý druh merania sa volia 

také meračské metódy, prístroje a pomôcky, ktoré zaručujú poţadovanú alebo vyššiu 

presnosť. 

Voľbou meračských metód a presnosť jednotlivých polohových a výškových 

meraní pri činnostiach podľa § 2 a § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. 

o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov [3] 

upravuje:  

a) príloha č. 1 výnosu MH SR [1] pre banskú činnosť v podzemí podľa § 2 

písm. a), b), c), f) a g) a pre činnosť vykonávanú banským spôsobom 

v podzemí podľa § 3 písm. d) a f) zákona, 

b) príloha č. 2 výnosu MH SR [1] pre banskú činnosť na povrchu podľa § 2 

písm. a), e), f), a g) a pre činnosť vykonávanú banským spôsobom na 

povrchu podľa § 3 písm. a) zákona. 

Slabou stránkou výnosu MH SR je, ţe od svojho vydania nebol novelizovaný. Pri 

metódach uvedených v tomto výnose, sa spomínajú klasické metódy ako číselné zameranie 

a pozemná či letecká fotogrametria. V dnešnej dobe sa však čoraz viac pouţívajú metódy 

vyvinuté hlavne v poslednej dekáde, ako sú metóda GNSS a laserové skenovanie. Tento 

výnos MH SR taktieţ nepozná pojem digitálna mapa, ktorý je dnes vo väčšine prípadov uţ 

samozrejmosťou. 

Pre vypracovanie tejto diplomovej práce – zameranie lomu Lipovec boli z hľadiska 

vhodnosti a dostačujúcej presnosti zvolené metódy GNSS a tachymetrická metóda.  

2.3.1 GNSS, metóda RTK 

Tato metóda bola vybraná pre svoju rýchlosť, nenáročnú obsluhu a dostačujúcu 

presnosť merania. Predmetom merania boli polohopisné body najmä na miestach bez 

vysokej vegetácie a miesta prevaţne exponované juţným smerom s ohľadom na dobrý 

signál a viditeľnosť druţíc. 
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Globálny polohový druţicový systém (Global Navigation Satellite System) je 

systém vybudovaný na určovanie polohy a času na zemskom povrchu. V súčasnej dobe sú 

funkčné dva celosvetové satelitné systémy a to americký NAVSAR GPS a ruský 

GLONASS.  

Oba tie to systémy sú zaloţené na rovnakom princípe troch segmentov. Kozmický 

segment tvoria druţice obiehajúce Zem po presne určených dráhach, ktoré sú volené tak, 

aby bolo moţné v akomkoľvek čase a na akomkoľvek mieste na Zemi zaručiť príjem 

z najmenej štyroch druţíc. Riadiaci segment tvorí sieť pozemných staníc, ktoré pri kaţdom 

prelete druţice jej zasielajú potrebné korekcie dráhy letu, signálov a času. Tieto stanice 

taktieţ zabezpečujú správu, riadenie a údrţbu celého systému. Posledným segmentom je 

samotný uţívateľský segment, ktorý tvoria prijímače GNSS. Na základe prijatých signálov 

tieto prijímače vykonajú výpočty polohy, rýchlosti a času. Tieto výpočty sú schopné 

vykonať len v prípade, ţe prímu signál z minimálne štyroch druţíc pričom s rastúcim 

počtom prijatých signálov rastie presnosť určenia polohy. 

Kinematická metóda v reálnom čase (RTK) vyuţíva jeden referenčný nepohybujúci 

sa prijímač a druhý, ktorý sa pohybuje po určovaných bodoch. Oba prijímače uskutočňujú 

fázové merania v rovnakom čase, pričom je medzi nimi udrţovaný rádiový kontakt. 

Princíp spočíva v okamţitom prenose údajov z referenčného prijímača do prijímača, ktorý 

je v pohybe. Tento pohybujúci sa prijímač porovnáva vlastné meranie s meraním prijatým 

zo stacionárneho prijímača a na základe zistených diferencií uskutoční celkové spracovanie 

relatívneho určenia polohy. 

V súčasnej dobe nahradzuje referenčný prijímač na známom bode celoslovenská 

sieť referenčných staníc SKPOS (prípadne Leica SmartNET). Je to sieť 30 staníc na príjem 

signálu GNSS umiestnených na geodetických bodoch o známych súradniciach (Obr. č. 3). 

Sluţba rieši poskytovanie korekcií k fázovým meraniam a údajov pre spracovanie. 

Výhodou takéhoto merania je, ţe prijímač okamţite vyhodnocuje kvalitu prijímaných 

signálov i konfiguráciu druţíc a okamţite zobrazuje odhad aktuálnej presnosti. 

Horizontálna presnosť určenia bodu pomocou metódy RTK s vyuţitím SKPOS je okolo 

0,02 m a pri určení výšky 0,04 m čo plne vyhovuje výnosu MH SR [1]. [4] 
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Obr. č. 3 Stanice SKPOS [4] 

2.3.2 Tachymetria 

Tachymetrické meranie bolo na lokalite zvolené na zameranie miest, kde nebolo 

moţné pouţiť metódu GNSS, nebezpečných úsekov alebo neprístupných bodov pomocou 

bezhranolovej technológie. 

Na súčasné polohové aj výškové určovanie bodov metódou polárnych súradníc 

pouţívame pojem tachymetria. Poloha bodov sa určuje pomocou nameraných vodorovných 

uhlov a dĺţok a výška bodov je vypočítaná pomocou výškových respektíve zenitových 

uhlov. Meranie vychádza z bodu o známych súradniciach a smerníku na ďalší známy bod. 

Na tachymetrické meranie je moţné pouţiť v podstate kaţdý univerzálny teodolit 

vybavený diaľkomernými ryskami, no existujú aj iné prístroje, optické a elektronické 

diaľkomery, ktoré je moţno pouţiť. [5] 

Pomenovanie typu tachymetrie závisí na type pouţitého prístroja napr.: 

 nitková alebo inţinierska tachymetria pri pouţití teodolitu, 

 presná tachymetria pri pouţití dvojobrazových autorodukčných diaľkomerov, 

 diagramová tachymetria pri pouţití diagramového diaľkomeru, 

 elektronická pomocou elektronického tachymetra (totálnej stanice). 
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2.3.3 Výpočet súradníc rajónu 

Výpočet rajónu je jednou z najčastejších úloh pre určenie súradníc neznámeho 

bodu, a to pre svoju jednoduchosť. Aj keď výpočet urobíme bezchybne, nemáme záruku, 

ţe nové súradnice sú správne. Chyby môţu byť v súradniciach bodov, z ktorých 

vychádzame alebo v meraných veličinách. Z týchto dôvodov je nutné kontrolovať určenie 

bodu meraním jednej alebo viacerých nadbytočných veličín na ďalšie body. V tomto 

prípade bola táto metóda pouţitá na zhustenie ZBBP. 

 „Dané sú súradnice bodu P1 (y1, x1), smerník σ12 a dĺţka strany s12. Podľa obr. 4 

hľadané súradnice bodu bodu P2 (x2, y2) vypočítame zo vzťahu: 

               (1) 

                (2) 

kde 

                     (3) 

                    (4) 

 Znamienka súradnicových rozdielov ∆y12 a ∆x12 sa riadia podľa kvadrantu, 

v ktorom sa nachádza smerník σ12“. [5] 

 

Obrázok č. 4: Výpočet smerníku [5] 
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3 Zameranie lokality 

Ako uvádza výnos MH SR [1], vyhotovenie základnej mapy lomu závisí hlavne na 

reálnom zameraní lokality. Vlastným obsahom tejto diplomovej práce je polohopisné 

a výškopisné zameranie zmien stavu na lome Lipovec, ich pripojenie na ZBBP a doplnenie 

týchto zmien do ZML vypracovanej v roku 2013. 

3.1 Prístrojové vybavenie 

K zameraniu lomu Lipovec boli zvolené dve metódy a od toho sa odvíja aj pouţité 

prístrojové vybavenie. Na zameranie nebezpečných miest alebo miest, kde nebol 

dostatočne silný signál GNSS prijímača bola zvolená tachymetrická metóda pomocou 

totálnej stanice. Miesta, kde vegetácia alebo orientácia ťaţobných rezov neclonila signálu 

a kde nehrozil odraz signálu od okolitých plôch bola zvolená metóda RTK pomocou GNSS 

prijímača. 

3.1.1 Topcon GRS – 1 

GNSS prijímače sú v súčasnej dobe hlavným prostriedkom pri zameriavaní lomov. 

Pri splnení základných podmienok merania ich presnosť plne postačuje na práce tohto typu 

a vďaka ich pouţitiu môţe banský merač sám zamerať za kratší čas väčšiu oblasť. 

Zostava Topcon GRS – 1 (Obr. č. 5) pozostáva z 2 m vysokej výtyčky, na ktorej 

vrchole je umiestnená PG – A1 dvoj frekvenčná anténa a ako ovládací prvok je pouţitý 

GRS – 1 prijímač a ovládač v jednom. Tento prijímač môţe spracovávať a prijímať signály 

L1 aj L2, čo zlepšuje celkovú presnosť zameriavaných bodov. Vďaka systému GPS+, 

ktorý umoţňuje pouţitie druţíc systému GPS aj systému GLONASS, sa zvyšuje aj počet 

detekovaných druţíc a tým sa môţe rozšíriť zameriavané územie a taktieţ to zvyšuje 

presnosť merania. 

Vyuţitie oboch frekvencií spolu s kombináciou so systémom GPS+ vytvára vhodný 

systém pre kinematické zameriavanie v reálnom čase (RTK), dostatočne presný pre krátke 

aj dlhé základne. Vďaka technológií „co-op tracking“ a zmierneniu vplyvu viaccestného 

šírenia signálu – multipath je sila signálu dostačujúca aj pod porastovou clonou. 
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Obr. č. 5: Topcon GRS – 1[7] 

Ovládací prijímač pracuje pod operačným systémom Windows® Mobile 6.0 a 

obsahuje aj bezdrôtové technológie WiFi a Bluetooth®, vďaka ktorým je moţné na diaľku 

komunikovať aj s inými zariadeniami. Vďaka programovému vybaveniu je moţné túto 

zostavu pouţiť pre rôzne odvetvia ako geodézia (TopSURV), stavebníctvo (Pocked 3D) či 

GIS (Topcon/ESRI). [7] 

Tabuľka č. 3 Technické parametre Topcon  GRS – 1 [7] 

GNSS prijímač GPS + GLONASS 

Počet prijímaných kanálov 72 GPS + GLONASS L1/L2 

RTK presnosť H: 10 mm + 1.0 ppm / V: 15 mm + 1.0 ppm 

DGPS presnosť 30 cm 

L1 statická metóda H: 3 mm + 0.8 ppm / V: 4 mm + 1.0 ppm 

L1 kinematická metóda H: 10 mm +1.0 ppm / V: 15 mm + 1.0 ppm 

Interný program TopSURV / Pocket 3D 

Operačný systém Windows
®

 Mobile 6.0 

Displej 3.7“ VGA LCD 

Rozmery 197 x 90 x 46 mm 
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3.1.2 Topcon GPT – 3005N 

Meranie tachymetrickou metódou pomocou totálnej stanice bolo zvolené z dôvodu 

nemoţnosti zamerania celého lomu len pomocou GNSS zostavy. Taktieţ boli pomocou 

totálnej stanice prekontrolované body ZBBP premeraním ich vzdialeností, nakoľko 

meranie pomocou GNSS zostavy s krátkou observáciou nedosahuje poţadované presnosti. 

Pulzná totálna stanica Topcon GPT – 3005N (Obr. č. 6) s bezhranolovou 

technológiou pouţíva duálny laserový optický systém. Tento systém pouţíva prvý úzky 

lúč, ktorý vytvára stabilný optický bod pre bezhranolové zameranie, pre presnejšie meranie 

dlhších vzdialeností ale aj pre lepšiu odrazivosť na členitých povrchoch. Pri meraní 

takýchto členitých povrchov alebo rohov, kde môţe byť lúč odrazený od rôznych plôch je 

pouţívaná technológia, ktorá odfiltruje tieto prebytočné signály. [6] 

 

Obr. č. 6: Topcon GPT - 3005N [6]  

Zameranie bodov bez pouţitia odrazného hranola bolo vyuţité najmä pri zameraní 

nebezpečných lomových stien alebo nedostupných miest. Pri meraní na dlhé vzdialenosti 

na odrazný hranol je pouţitý širší ale veľmi stabilný lúč, vďaka ktorému je moţné 

dosiahnuť veľmi dobré presnosti aţ na vzdialenosť 3000 m. 

 Podrobnejšie parametre tejto totálnej stanice sú uvedené v tabuľke č. 4.  
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Tabuľka č. 4 Technické parametre  Topcon GPT – 3005N [6] 

PARAMETER HODNOTA 

Ďalekohľad 

Zväčšenie 30x 

Zorné pole 1° 30‘ 

Rozlišovacia schopnosť 2,8‘‘ 

Minimálna dĺţka zaostrenia 1,3 m 

Dĺžkové merania 

Dosah bezhranolového merania 1,5 – 250 m 

Dosah merania na hranol 3000 m 

Presnosť určenia dĺţky ± 2 mm + 2ppm 

Uhlové merania 

Minimálne čítanie 1‘‘/5‘‘ 

Presnosť 5‘‘ 

3.2 Softvérové vybavenie 

Kaţdá firma má svoje preferované programové vybavenie. Na spracovanie merania 

tejto diplomovej práce boli pouţité programy Groma 8.0 a Microstation V8i. 

3.2.1 Groma 8.0 

Program Groma 8.0 pracuje pod operačným systémom MS Windows a je určený ku 

komplexnému spracovaniu dát od prenesenia údajov z rôznych typov totálnych staníc aţ 

po výsledné výpočty zoznamov súradníc, zobrazenia kontrolnej kresby a vytvorenia 

protokolov z výpočtov. 

Tento program vie spracovať a vypočítať všetky beţné typy záznamníkov či uţ 

dávkou alebo jednotlivo. Podporuje prácu s viacero súbormi, kedy je moţné mať otvorené 

naraz viacero zoznamov súradníc a ľubovoľne medzi nimi body presúvať.  
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Všetky výpočtové operácie prebiehajú v dialógových oknách, v ktorých sú 

prehľadne usporiadané všetky vstupné i výstupné údaje.   

Jednotlivé merania je moţné na základe údajov z terénu opraviť o vplyv refrakcie či 

zakrivenia, alebo ich opraviť o chyby prístroja. Všetky uskutočňované výkony sú 

automaticky zaznamenávané do textových protokolov o výpočte, ktoré je moţné ďalej 

editovať [8]. 

 

Obr. č. 7 Ukážka z programu Groma 8.0 [8] 

3.2.2 MicroStation V8i 

Tento program je jeden z najpouţívanejších v geodetickej praxi a je veľmi vhodný 

na spracovanie grafického výstupu – základnej mapy lomu. 

MicroStation V8i bol vydaný v roku 2009 ako nová verzia staršieho, ale nemenej 

obľúbeného MicrosStation 95. Tento program je profesionálnym nástrojom pre tvorbu 2D 

a 3D výkresov. Pomáha zlepšovať prácu vo fázach návrhu, modelovania, vizualizácie a 

dokumentovania projektov rôzneho zamerania a veľkosti.  
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Obrázok č. 8: Ukážka programu MicroStation V8i 

Táto nová verzia pouţíva zdokonalený formát DGN a priamu prácu aj s výkresmi 

formátu DWG, ktorý je štandardný pre všetky CAD programy. Na rozdiel od 

konkurenčných projektov je však platforma MicroStation úspešne integrovaná do 

komplexného portfólia softvérových nástrojov a hladko komunikuje so špecializovanými 

nadstavbami rôznych odporov, profesií a trhov [9]. 

3.3 Zhustenie základného banského bodového poľa 

Body základného bodového poľa sú v lome veľmi vhodne osadené, avšak na 

zameranie päty najniţšieho ťaţobného rezu bolo nutné vykonať zhustenie ZBBP.  

Zhustenie bolo vykonané pomocou rajónu umiestneného na výbeţku ťaţobného 

rezu E 525 v juţnej časti lomu tak, aby bol z neho dobrý výhľad na celú hranu aj pätu 

najniţšieho ťaţobného rezu E 510. Na dočasnú stabilizáciu tohto rajónu bol zvolený 

drevený kolík. 

Rajón bol určený nezávisle, meraním z dvoch bodov ZBBP, pričom meranie 

z oboch bodov ZBBP bolo vykonané v oboch polohách ďalekohľadu. Výsledná poloha 

rajónu spĺňala povolenú odchýlku P0 = ± 6 . 10
-2

  m v polohe bodov ZBBP podľa prílohy č. 

2 výnosu MH SR [1]: „Meračské metódy pre polohové a výškové meranie v činnostiach 

podľa § 8 ods. 4 písm. b) výnosu“. 
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3.4 Meranie podrobných bodov 

Predmetom meračských prác bolo zameranie vzniknutých zmien a miest, na základe 

poţiadaviek vedúceho lomu, ktoré patria do obsahu banskomeračskej dokumentácie a boli 

vyvolané hlavne postupom dobývacích prác od posledného zamerania. Ako podklad pre 

zistenie zmien slúţila základná mapa lomu z roku 2013. 

3.4.1 Podrobné meranie GNSS metódou 

Keďţe metóda RTK je veľmi výhodná čo sa časovej náročnosti, dostatočnej 

presnosti i spracovania týka, je najčastejšie pouţívaná pri prácach tohto typu. 

Pred samotným meraním je nutné zostavu pripojiť na internet cez mobilného 

operátora a taktieţ pripojiť predmetné meranie na najbliţší prístupový bod siete SKPOS. 

Bola vyuţitá virtuálna referenčná stanica (VRS), ktorej korekčné dáta sú automaticky 

generované na základe tzv. sieťového riešenia z viacero permanentných staníc. Na základe 

príjmu týchto korekčných dát následne GNSS prijímač spresňuje výpočet polohy 

podrobných bodov. 

 

Obrázok č. 9: Územia s transformačnými kľúčmi [4] 
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V danej lokalite sa prebrali transformačné kľúče pre územie Krivoklát. Merali sa 

prevaţne podrobné body hrán a pät na ťaţobných rezoch a body, ktoré sú potrebné na 

správne vystihnutie tvaru terénu vo východnej časti lomu, kde sú vhodné podmienky pre 

príjem signálov z druţíc. GNSS prijímač počas celého merania prijímal signál minimálne 

z 12 druţíc a zároveň spracúval aj dáta z referenčných permanentných staníc SKPOS.  

3.4.2 Tachymetrické meranie 

Tachymetrické meranie pomocou pulznej totálnej stanice TOPCON GPT 3005N 

bolo zvolené z dôvodu nemoţnosti zamerania všetkých zmien pomocou GNSS zostavy. 

Pomocou tejto totálnej stanice boli taktieţ prekontrolované body ZBBP a bol určený rajón 

č. 232201. 

 

Obrázok č. 10: Pomôcky pri tachymetrickom meraní 

Práce pri zbere dát touto metódou vykonávali traja pracovníci: pracovník 

obsluhujúci totálnu stanicu, pracovník, ktorý zhotovoval meračský náčrt a pracovník, ktorý 

určoval charakteristické body terénu odrazovým hranolom. Polohové a výškové meranie 

bolo pripojené na body č. 22 a č. 23 základného banského bodového poľa. 

Väčšia časť meraní bola vykonaná z bodu ZBBP č. 23, len päta najspodnejšieho 

ťaţobného rezu E 510 a časť jeho hrany boli zamerané z rajónu č. 232201. 
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Samotný zber dát začal na bode ZBBP č. 23 orientovaním a následným zameraním 

zmeneného stavu na ťaţobných rezoch E 605, E 590 a E 575 vo východnej časti ťaţobnej 

jamy. Pokračoval meraním severnej časti etáţe E 545 a hrany a päty a dna vo východnej 

časti najniţšej ťaţobnej hrany E 510.  

Následne sa prístrojové vybavenie prenieslo na vytvorený rajón č. 232201, kde sa 

prístroj centroval a zaorientoval na bod č. 23 a zamerali sa podrobné body v západnej 

a severnej časti etáţe E 510 spolu so zvyškom dna ťaţobnej jamy. 
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4 Spracovanie nameraných údajov 

4.1 Získanie súradníc z GNSS prijímača 

Pre ďalšie spracovanie údajov nameraných pomocou metódy RTK je nutné stiahnuť 

tieto dáta pomocou softvéru TopSurv. Pomocou tohto softvéru sa súradnice vyexportovali 

do textového súboru, v súradnicovom systéme JTSK s pouţitím lokálneho 

transformačného kľúča. Konečným výstupom z tohto programu je textový súbor, ktorý na 

začiatku obsahuje súradnice pouţitých virtuálnych bodov SKPOS a následne samotné body 

polohopisu. 

4.2 Spracovanie tachymetrického merania 

Namerané údaje z totálnej stanice sa pomocou prenosového kábla stiahli do 

programu GEOMANW. V tomto programe sa nám po prenose zobrazí okno o moţnosti 

zavedenia korekcií merania, ktoré vzhľadom na situáciu môţeme ale nemusíme vyuţiť. Po 

stiahnutí prvotných dát z totálnej stanice majú tieto dáta podobu priečinku s príponou SDT. 

Tento typ súborov nie je všeobecne podporovaný, preto musíme tento súbor konvertovať 

na súbor s príponou ZAP. Takýto typ súborov uţ sa dá editovať a je nutné zápisník upraviť 

a očistiť od duplicitných údajov a údajov, ktoré nie sú potrebné pre výpočet súradníc. 

Samotný výpočet súradníc a výšok podrobných bodov prebehol v programe Groma 

8.0, ktorý je popísaný v kapitole 3.2.1. Pred výpočtom súradníc je nutné nastaviť parametre 

ako uhlové a dĺţkové jednotky, poţadovanú presnosť výpočtu a nastaviť vstupný 

a výstupný formát súradníc. Po otvorení zápisníka merania s príponou ZAP zvolíme príkaz 

Dávkový výpočet, ktorý sa nachádza v menu Výpočty. Po splnení všetkých náleţitostí 

a neprekročení povolených odchýlok exportujeme vypočítané súradnice do súboru typu 

TXT. 
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5 Vyhotovenie grafického výstupu  

V súčasnej dobe sa grafické výstupy prevaţne zhotovujú v digitálnej podobe 

prostredníctvom výpočtovej techniky. Aj keď má digitálna mapa mnoho výhod oproti 

klasickej analógovej forme mapy, úplne ju nemôţe nahradiť. Väčšina malých 

prevádzkovateľov lomov nemá dostatočne zdatný personál na prácu s touto mapou alebo 

nemajú odpovedajúce softvérové vybavenie. Preto aj keď zhotovovateľ základnú mapu 

lomu vypracuje v digitálnej podobe, vo väčšine prípadov poskytne koncovému uţívateľovi 

analógovú formu tejto mapy. 

5.1 Tvorba základnej mapy lomu 

Oba súbory, z merania metódou GNSS aj totálnou stanicou, zlúčime do jedného 

textového súboru ktorý následne upravíme tak, aby ho bolo moţné otvoriť v programe 

MicroStation V8i. Takto upravený textový súbor obsahuje čísla bodov, súradnice v poradí 

y, x, z a označenia charakteristických prvkov terénu. 

Po načítaní tohto textového súboru sa nám zobrazia v grafickej podobe body spolu 

s ich číslami, nadmorskými výškami a príslušným kódom. Kresba sa tvorí spájaním bodov 

čiarami do charakteristických čŕt terénu, podľa zaznamenaných údajov v poľnom náčrte, 

prípadne podľa kódu kaţdého podrobného bodu. 

Po vytvorení kresby zameraných bodov vloţíme túto kresbu do digitálnej základnej 

mapy lomu z roku 2013, pripojíme zmeny na nezmenený stav a upravíme túto kresbu tak, 

aby vyhovovala poţiadavkám výnosu MH SR [1] v prílohe č. 3 „Značky v grafickej 

dokumentácií“. Kaţdý ťaţobný rez má predpísaný typ a farbu čiary, no tieto čiary nie sú 

obsiahnuté v základnej kniţnici programu MicroStation V8i, a preto ich bolo potrebné 

osobitne vyhotoviť. 

5.1.1 Použitý značkový kľúč 

Zobrazenie prvkov polohopisu a výškopisu na mape určuje príloha č. 3 výnosu MH 

SR [1]. Táto príloha ukladá aj hrúbku jednotlivých čiar, odtiene farieb a štýly písma. 
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Obrázok č. 11: Ukážka použitého značkového kľúča 

 Jednotlivé ťaţobné rezy sa v základnej banskej mape vyznačujú 

bodkočiarkovanými čiarami, kde medzery majú veľkosť 2 mm, čiarky 5 mm a počet 

bodiek zodpovedá poradiu ťaţobného rezu od vrchného k spodnému od 1 do 5. Šiesty 

ťaţobný rez má typ čiary rovnaký ako prvý, ale dátum posledného zamerania je v zlomku 

s číslom ťaţobného rezu v menovateli.  

   Farebné označenie ťaţobných rezov: 

         pre 1. rez    -    modro     (T12)            

         pre 2. rez    -    červeno   (T5)            

         pre 3. rez    -    zeleno     (T29)                

         pre 4. rez    -    fialovo    (T28) 

         pre 5. rez    -    hnedo     (T19) 

         pre 6. rez    -    modro     (T12) 
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Týmto spôsobom sú potom označované aj niţšie ťaţobné rezy. Ak sa pri reze, ktorý 

nespĺňa  parametre ťaţobného rezu nedá určiť, ku ktorému ťaţobnému rezu patrí, kreslí sa 

hrana takéhoto rezu plnou čiarou o hrúbke 0,5 mm a päta tohto rezu čiarou o hrúbke 0,25 

mm. 

Vyobrazené etáţe boli v kresbe základnej mapy lomu označené technickými 

šrafami tak, aby v 3D pohľade zobrazovali skutočný sklon terénu. Bola vyznačená aj  

hranica skrývky humóznych vrstiev, ktorá je vykreslená pomocou multičiary so ţltým 

olemovaním, na niektorých miestach prerušenou, doplnenou naleţato umiestneným 

písmenom „S“. 

Do základne mapy lomu sa ďalej vyznačuje hranica dobývacieho priestoru 

s vrcholovými bodmi a popisom rozhodnutia orgánu, ktorý určil tento dobývací priestor. 

Jeho vrcholy sú určené súradnicami Y a X v rozhodnutí o určení dobývacieho priestoru, 

ktoré vydalo Ministerstvo hospodárstva SR. V tomto prípade boli tieto súradnice súčasťou 

textového súboru. 

Taktieţ boli podľa prílohy č. 3 výnosu MH SR [1] príslušnými farbami vyznačené 

plochy budov trvalého aj prechodného charakteru podľa materiálu ich vyhotovenia.  

5.1.2 Knižnice prvkov kresby a farieb 

Keďţe výnos MH SR [1] nepozná pojem digitálna mapa, nie sú ani poţiadavky na 

tento typ mapy jednoznačne určené. Vypracovanie však musíme podriadiť tomuto výnosu, 

nakoľko sa bude vyhotovovať aj analógová forma tejto mapy. 

Digitálnym spracovaním nastáva problém hlavne v určení najvhodnejšej farby 

prvku tak, aby sa po vytlačení čo najviac podobala farbe uvedenej v prílohe č. 3 výnosu 

MH SR [1]. V dobe vzniku výnosu boli tieto farby štandardizované špeciálnymi farebnými 

tušmi vo farebnej škále Technicolour. Digitálna podoba týchto farieb však ešte nebola 

jednoznačne daná, a tak sa pouţívajú farby, ktoré sa najviac podobajú tým 

štandardizovaným a farby, ktoré si v programe MicroStation V8í vytvoril spracovateľ 

ZML sám.  
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Ďalší problém nastáva pri samotnej tlači mapy, kedy výsledná farba nemusí 

zodpovedať zobrazovanej farbe v digitálnej podobe. Tieto odchýlky môţu byť spôsobené 

odlišnou farbou atramentu, softvérovou úpravou miešania atramentu alebo samotnou 

technológiou nanášania farby na papier. 

Tabuľka č. 5: Použité farby 

Definovaná farba 

Technicolour 

Farebný model RGB v programe 

MicroStation 

Ţltá T2 255 – 255 – 0 

Červená T5 255 – 0 – 0 

Fialová T8 220 – 0 – 190 

Modrá T10 (pre kóty) 0 – 130 – 255 

Modrá T11 0 – 0 – 255 

Zelená T15 50 – 200 – 0 

Hnedá T21 200 – 100 – 50 

Šedá T23 130 – 130 - 130 

Čierna T24 0 – 0 – 0 

 

Taktieţ hrúbka a typ čiar, ktoré udáva výnos MH SR [1], môţe spôsobiť problémy 

pri tlači. Hrúbka čiar bola odvodená od technických pier, ktorými boli v minulosti 

základné banské mapy vyhotovované. V programe MicroStation sú síce prednastavené 

hrúbky čiar, no nie všetky presne odpovedajú hrúbkam technických pier a je potrebné ich 

v programe tlačiarne nastaviť. 

Na základe týchto skúseností sa pred samotnou tlačou základnej mapy lomu 

vykonala skúšobná tlač na overenie správnosti farieb a hrúbok jednotlivých čiar. Po zistení 

správnych hodnôt sa tieto atribúty uloţili do jednotlivých kniţníc programu MicroStation 

s príponou .tbl pre farbu a príponou .rsc pre čiary a s ich pouţitím sa vyhotovila kresba 

a následne vytlačila analógová mapa. 
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5.1.3 Prehľad vrstiev a ich obsahu 

Pri samotnej tvorbe kresby sa pre väčšiu prehľadnosť jednotlivé prvky umiestňujú 

do vrstiev, ktoré môţeme ľubovoľne meniť a zobrazovať. Toto usporiadanie súboru 

informácií do jednotlivých vrstiev je vhodné aj z hľadiska vyhotovovania iných typov máp, 

ktorých podkladom je digitálne základná mapa lomu, kedy sa vypnutím vrstvy, ktorej 

obsah nemusí byť zobrazený, zlepší prehľadnosť danej mapy. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé vyuţívané vrstvy a ktorú časť kresby 

obsahujú: 

Tabuľka č. 6: Prehľad obsahu vrstiev ZML 

Číslo vrstvy Obsah 

1 Polohopis 

2 Hranice k.ú., rozhranie typu suroviny 

3 Popisy 

4 Šrafy 

5 Hranica DP 

7 Rezy 

8 Vrstevnice 

9 Geologické vrty 

10 Rám a mimorámové údaje 

18 Body PBPP 

20 Výšky PBPP 

21 Súradnicová sieť 

5.1.4 Rezy základnej mapy lomu Lipovec 

Na lokalite Lipovec sa vyhotovovali na základe priameho merania i z údajov 

v ZML dva rezy. Jeden v priečnom smere (1 – 1‘) a druhý v pozdĺţnom (A – A‘) .  

Na týchto rezoch je zobrazený aktuálny stav etáţí lomu, ale aj stav z minulých 

rokov, pre lepší prehľad o postupe ťaţby. 
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Vykonštruovanie, grafické vyobrazenie a obsah rezov sa riadi podľa § 18 výnosu 

MH SR [1]: 

(1) Profily a rezy sa konštruujú z údajov nameraných, prípadne z údajov na základnej 

banskej mape. 

 

(2) Smer, hustota, mierka profilov a rezov sa volí tak, aby poskytovali potrebné údaje o 

činnosti podľa § 1. O voľbe parametrov profilov a rezov rozhoduje hlavný banský merač. 

 

(3) Profily a rezy obsahujú mierky dĺţok a výšok a primerane údaje podľa § 16. 

 

Oba tieto rezy boli vyhotovené v programe MicroStation V8i v dĺţkovej mierke 1: 1000 

a taktieţ výškovej mierke 1: 1000. 

5.1.5 Rám mapového listu 

Klad listov základných banských máp nadväzuje na delenie evidenčnej jednotky 

v súradnicovom systéme JTSK. Podľa výnosu MH SR [1] je moţné nedodrţať tento klad 

listov ak je moţno celý dobývací priestor alebo celé loţisko zobraziť na jeden mapový list. 

Takýto klad listov sa však musí riadiť podmienkou, ţe strany mapových listov sa posúvajú 

v smere osí súradnicového systému. V smere osi X je dovolené posunúť o 100 m a ich celé 

násobky a v smere osi Y o 25 m  a ich celé násobky. Takéto posunutie sa následne vyznačí 

na príslušnom mapovom liste.  

Po grafickom spracovaní merania som zistil, ţe predmetný lom sa nachádza na 

štyroch mapových listoch v mierke 1:1000 (Ilava 3-5/22, Ilava 3-5/24, Ilava 2-5/11 a Ilava 

2-5/13). Vyobrazením podľa § 13 ods. 5 výnosu MH SR [1] by klad listov vypracovávanej 

základnej mapy lomu nezobrazoval celý objekt ale tento klad by ho rozdelil. Pre racionálne 

zobrazenie vyhotovovanej základnej mapy lomu, podľa § 13 ods. 6 výnosu MH SR [1], 

som posunul tento mapový list smere osi X o 100 m juţne a v smere osi Y o 25 m západne. 
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Obrázok č. 12: Posunutie rámu mapového listu 

Pre zobrazenie všetkých náleţitostí, celej plochy lomu a súčastí obsahu základnej 

mapy lomu, ktorú určuje výnos MH SR [1] sa taktieţ zväčšil samotný rám mapového listu 

na rozmer zobrazovaného územia 600 x 700 metrov. 
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Záver 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvorenie základnej mapy lomu Lipovec spolu 

so všetkými náleţitosťami ktoré ukladá Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky č. 1/1993 z 20. Júla 1993 o banskomeračskej dokumentácií pri banskej činnosti 

a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom. 

V prvej časti tejto práce sú rozoberané legislatívne prvky a poţiadavky, ktoré musí 

základná mapa lomu spĺňať a ktorých som sa musel pri tvorbe tejto práce drţať. Ďalej sú tu 

prezentované zvolené meračské metódy, ktoré boli pouţité pri zameraní predmetného 

územia. 

Druhá časť informuje o lokalite a príprave na meranie, ktorá zahŕňa rekognoskáciu 

základného banského bodového poľa, jeho stabilizácia a signalizácia, rekognoskáciu terénu 

a s ňou spojené úkony ako príprava náčrtov a voľba metód merania. 

Vlastné zameranie lokality je popísané v tretej časti tejto práce. Stručne som opísal 

meranie tachymetrickou metódou s pouţitím totálnej stanice i meranie časti podrobných 

bodov pomocou GNSS zostavy. Taktieţ som opísal toto pouţité prístrojové vybavenie  

a softvér, ktorý bol pouţitý pri výpočte súradníc podrobných bodov. 

Posledná časť sa venuje samotnému spracovaniu nameraných dát do podoby 

digitálnej základnej mapy lomu. Opisuje tvorbu mapy a spôsoby akými sa jednotlivé prvky 

zobrazujú v mape a taktieţ problémy pri prevode digitálnej mapy do analógovej formy.  

Vypracovaním tejto diplomovej práce a realizáciou predmetných meraní som získal 

vedomosti o legislatíve z tejto oblasti, povedomie o práci banského merača a neoceniteľné 

skúsenosti z praxe. 

Cieľ tejto diplomovej práce bol dosiahnutý a výsledok predloţenej diplomovej 

práce, základná mapa lomu Lipovec, bola po spracovaní poskytnutá firme Geoban na 

pouţitie v rámci banskomeračskej dokumentácie firmy Stavkam s.r.o. 
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Príloha č. 1: Tachymetrický zápisník 
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TACHYMETRICKÝ ZÁPISNÍK – Koncoročné zameranie zmien, lom Lipovec, 2014  

Súradnicový systém:   S-JTSK 

Výškový systém:       Bpv 

Zamerané dňa:         03.10.2014 

Podmienky:            teplota 16°C, polojasno, bezvetrie 

Merací prístroj:      TOPCON GPT-3005N 

 

Číslo      Typ    Dĺžka    Výška  Horizont.  Zenit.  Kód 

bodu      dĺžky            cieľa    uhol     vzdial.  

 

 0000005023 2        0.270    ; <====  STANOVISKO 

 0000005022 2      0.000   0.110   79.4444   91.9964 *FIX    

-1    ; --- KONEC ORIENTACI ----------- 

 0000000004 2    338.791   0.110    0.0000   91.9988 *5022   

 0000000005 2    325.075   1.250   71.7830  103.1100 *232201 

 0000000006 2    338.792   0.110    0.0008   91.9976 *5022   

/    ; --- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 0000005023 2   0.270    ; <====  STANOVISKO 

 0000005022 2    338.792   0.110  200.0032  307.9962 *FIX    

-1    ; --- KONEC ORIENTACI ----------- 

 0000000007 2    338.794   0.110  200.0030  307.9954 *5022   

 0000000008 2    325.073   1.250  271.7826  296.8836 *232201 

 0000000009 2    338.795   0.110  200.0030  307.9976 *5022   

/    ; --- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 0000005023 2   0.270    ; <====  STANOVISKO 

 0000005014 2      0.000   0.000  399.9996   84.0922 *FIX    

-1    ; --- KONEC ORIENTACI ----------- 

 0000001116 2    269.752   2.500  293.4202   99.5482 *PETA   

 0000001117 2    264.516   2.500  291.6884   99.5858 *PETA   

 0000001118 2    263.747   2.500  289.1890   99.4768 *PETA   

 0000001119 2    258.328   2.500  286.4038   99.2566 *H+P    

 0000001120 2    258.650   1.000  289.9352   99.8620 *HRANA  

 0000001121 2    259.562   1.000  292.4136   99.8808 *HRANA  
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 0000001122 2    258.559   1.000  294.9138   99.8472 *HRANA  

 0000001123 2    275.180   1.000  305.9506   99.5308 *HRANA  

 0000001124 2    277.367   1.000  308.8628   99.5678 *HRANA  

 0000001125 2    278.565   1.000  311.9330   99.6022 *HRANA  

 0000001126 2    280.524   1.000  312.7650   99.5710 *HRANA  

 0000001127 2    283.595   1.000  315.7126   99.6464 *HRANA  

 0000001128 2    284.403   1.000  318.4266   99.6384 *HRANA  

 0000001129 2    340.596   2.500  337.2294   99.7300 *PETA   

 0000001130 2    329.157   1.000  336.4256  100.0516 *HRANA  

 0000001131 2    343.086   2.500  341.9112   99.7378 *PETA   

 0000001132 2    334.716   1.000  339.6396   99.9992 *HRANA  

 0000001133 2    345.447   2.500  344.0052   99.5584 *PETA     

 0000001134 2    335.334   1.000  341.9662  100.0586 *HRANA    

 0000001135 2    349.734   2.500  345.2992   99.4142 *PETA     

 0000001136 2    356.367   2.500  346.6418   99.4330 *PETA     

 0000001137 2    336.296   1.000  343.2424   99.9850 *HRANA    

 0000001138 2    346.147   1.000  346.9430   99.8012 *HRANA    

 0000001139 2    354.400   1.000  349.3014   99.8576 *HRANA    

 0000001140 2    367.258   2.500  350.4326   99.6006 *PETA     

 0000001141 2    358.565   1.000  350.0012   99.8900 *HRANA    

 0000001142 2    364.288   1.000  351.9662   99.9174 *HRANA    

 0000001143 2    384.507   2.500  353.4166   99.5362 *PETA     

 0000001144 2    368.773   1.000  352.6514   99.9042 *HRANA   

 0000000232 2    379.645   2.500  381.0966  101.1236 *HRANA  

 … 

 

 Úplné dáta sú uloţené na CD – Príloha č.5 
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Príloha č. 2: Zoznam súradníc a výšok bodov PBBP 
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Z O Z N A M    S Ú R A D N Í C   A    V Ý Š O K 

Subor: C/GROMA/LIPOVEC/LI2014/LIPBBP14 

 

    M E R A Č S K É   S T A N O V I S K Á 

Základné banské bodové pole - lom Lipovec, rok 2014 

Č. bodu        Y            X           Z     kód 

0000471338  425207.260  1178267.650  1670.87 

0000471820  431801.560  1174344.330   473.72 

00GM520.09  435840.840  1177038.690   390.55 

00GM591.01  432449.990  1183543.310   393.43 

2633ZA1002  438777.980  1177052.990   458.63 

00000M1516  437168.900  1172933.310   347.33 

0000005022  436089.99   1178299.99    586.47  FIX 

0000005023  436425.92   1178296.11    543.89  FIX 

0000005014  436458.47   1179692.13    901.08  FIX 

0000222310  436290.16   1178591.04    527.03  RAJON 

 

           P O D R O B N É   B O D Y 

Subor: C/GROMA/LIPOVEC/LI2014/LIPBBP14 

Úloha: Koncoročné zameranie zmien na lome Lipovec za rok 2014 

Súradnicový systém: JTSK 

Výškový systém:     Bpv 

Stav k:  03.10.2014 

Výpočet: 20.10.2014  

Podmienky:          teplota 16°C, polojasno, bezvetrie 

Zamerané metódou:   tachymetria, GNSS 

Merací prístroj:    TOPCON GPT-3005N 

Číslo bodu      Y          X         Z      Kód 

0000214001  436089.82  1178299.99   586.53  5022 

0000214002  436290.04  1178591.02   527.04  232201 
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0000214003  436089.83  1178299.99   586.52  5022 

0000214004  436089.82  1178299.99   586.52  5022 

0000214005  436290.04  1178591.03   527.04  232201 

0000214006  436089.82  1178300.00   586.52  5022 

0000214007  436089.82  1178299.99   586.49  5022 

0000214008  436290.03  1178591.02   527.00  232201 

0000214009  436089.82  1178299.99   586.50  5022 

0002141001  436095.93  1178532.02   591.68  HRANA 

0002141002  436082.63  1178547.88   594.40  HRANA 

0002141003  436073.72  1178554.97   596.19  HRANA 

0002141004  436065.51  1178563.22   598.70  HRANA 

0002141005  436060.06  1178570.50   602.40  HRANA 

0002141006  436060.58  1178581.97   604.02  HRANA 

0002141007  436067.50  1178591.12   601.41  HRANA 

0002141008  436078.94  1178604.34   597.02  HRANA 

0002141009  436085.83  1178615.78   598.16  HRANA 

0002141010  436109.02  1178621.50   595.15  PETA 

0002141011  436092.21  1178613.06   593.81  PETA 

0002141012  436090.01  1178607.76   593.19  PETA 

0002141013  436077.29  1178587.78   591.14  PETA 

0002141014  436070.52  1178581.69   590.44  PETA 

0002141015  436075.69  1178568.52   588.66  PETA 

0002141016  436077.21  1178560.92   588.17  PETA 

0002141017  436082.23  1178556.45   588.14  H+P 

… 

 

  

Úplné dáta sú uloţené na CD – Príloha č.5 


