
 

  



 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

HORNICKO – GEOLOGICKÁ FAKULTA 

Inštitut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ MAPA LOMU SKALKA 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:                                Bc. Nikola Petráková 

Vedoucí diplomové práce:                           Ing. Jitka Mučková 



 

Ostrava 2017 



 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE 

Týmto by som chcela poďakovať mojej vedúcej diplomovej práce Ing. Jitke 

Mučkovej, Ph. D. za jej trpezlivosť, ochotu a čas, ktorý mi venovala pre poskytnutie 

svojich cenných a odborných rád a najmä za profesionálne usmernenie pri spracovaní 

mojej diplomovej práce. Veľmi rada by som poďakovala aj mojím rodičom Ing. Alenke 

Petrákovej a Michalovi Petrákovi za neustálu podporu v živote a v štúdiu. V neposlednej 

rade by som sa chcela poďakovať Ing. Jiřímu Honsovi, Ing. Martinovi Jendrykovi a 

Bc. Petrovi Augustínovi za veľkú pomoc pri zameraní lomu Skalka, bez ktorých by moja 

diplomová práca nevznikla.   



 

ANOTÁCIA 

Predložená diplomová práca sa zaoberá vyhotovením základnej mapy lomu Skalka, 

ktorý sa nachádza v areáli firmy Cement Hranice, a.s. v Hraniciach na Moravě. 

Na začiatku tejto práce sú uvedené doterajšie poznatky o mapovaní lomov, ako aj 

detailnejšie popisy jednotlivých technológii mapovania a s tým súvisiace rozdelenie 

banského bodového poľa.  

Nasleduje zhrnutie informácii o podniku Cement Hranice, a.s. a charakteristika 

celého ložiska, na ktorú nadväzuje charakteristika lomu Skalka.  

V ďalšej časti je detailnejšie popísané použité prístrojové vybavenie a postup prác 

pri zameraní podrobného obsahu základnej mapy lomu.  

Záverečná časť sa venuje spracovaniu nameraných údajov a grafickému 

spracovaniu základnej mapy lomu Skalka. 
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ANOTÁCIA 

This diploma thesis is about basic map of quarry Skalka, which is located in the 

areal of the firm "Cement Hranice, a. s." in city Hranice na Moravě.  

In the first section there is current knowledge about mapping the quarries and more 

detailed description of individual mapping technologies and with that associated grading of 

the geodetic mine point field.  

In the next section there are informations about the firm Cement Hranice, a. s. and 

characteristics of the entire deposit, followed by characterictics of quarry Skalka.  

Next part consists of the description of used instruments and the work progress of 

measuring detailed mining geodetic point field for the base map of the quarry. 

 The end of diploma thesis is dedicated to processing of the measured data and to 

the graphic processing of the basic map of quarry Skalka. 
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1 ÚVOD 

Banské meračstvo tvorí dôležitý článok pri prevádzke každého, či už podzemného 

alebo povrchového banského diela. Zameriavanie lomu patrí do súboru činností banského 

merača, ktorý zaisťuje nielen zameranie polohopisu a výškopisu ťažobného procesu, ale 

predovšetkým pravidelnú kontrolu ťažby, ako z hľadiska bezpečnostného,  

tak i technicko-ekonomického. Základným úkonom banského merača je rýchle poskytnutie 

spoľahlivých údajov o aktuálnom stave lomu. 

Ťažba ložísk rôznych nerastov je sprevádzaná veľkými zásahmi do prostredia, či už 

v priestore lomu, alebo v jeho okolí. Aby bolo možné zachytiť postup ťažby a akékoľvek 

pretvorenie v priestore lomu, je nutné dopĺňať základnú banskú mapu v pravidelných 

intervaloch, ktoré špecifikuje vyhláška 435/1992 Sb. Je vhodné, ak doplnenie vykonáva 

rovnaká osoba, ktorá vyhotovila pôvodnú základnú mapu lomu.  

V súčasnosti sa už mapy vyhotovujú digitálne. Pôvodné mapy sa už dnes zväčša 

nedopĺňajú, ale vyhotovujú sa tzv. aktualizované mapy. Výhoda aktualizovanej mapy je tá, 

že pôvodný stav, ktorý nie je dotknutý ťažbou sa preberá a zameriavajú sa len zmeny, ktoré 

prebehli za určité obdobie. Takže vyhotovenie základnej mapy je pomerne rýchle. Dĺžka 

intervalu vyhotovenia aktuálnej základnej mapy lomu v podniku Cement Hranice, a.s., 

ktorý sa nachádza v Hraniciach na Moravě, je jeden rok. V areáli tohto podniku sa 

nachádza rozsiahli vápencový lom Skalka, ktorý je predmetom tejto diplomovej práce.  

V práci je spracovaná realizácia vlastného geodetického merania a vyhotovenie 

základnej mapy lomu Skalka v Hraniciach na Moravě. Základná mapa lomu Skalka je 

vyhotovená v súlade s vyhláškou 435/1992 Sb. Práca sa sústreďuje na náplň cieľov, ktoré 

sú stanovené v zadaniu diplomovej práce.  
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2 AKTUÁLNE POZNATKY A POŽIADAVKY KLADENÉ  

NA MAPOVANIE LOMOV 

V súčasnosti sa v praxi používajú štyri technológie a metódy pre mapovanie lomov 

(Obr.1).  

Najstaršou technológiou mapovania lomu je tzv. číselné zameranie. I keď je 

najstaršia, dodnes je táto technológia využívaná najviac, detailnejšie informácie o tejto 

metóde sú popísané v kapitole 2.1.  

Medzi novšiu využívanú technológiu zamerania lomu patrí fotogrametria. Výhoda 

tejto technológie mapovania je tá, že mapované územie je možné zachytiť v relatívne 

krátkom čase, čo znamená, že v danom časovom úseku je možné určiť veľkosť, stav, tvar 

a polohu zameriavaného územia Konkrétnejšie je táto technológia mapovania popísaná  

v kapitole 2.2. 

Do popredia sa však dostáva aj technológia skenovania. Táto technológia umožňuje 

bezkontaktné určovanie priestorových súradníc pre tvorbu 3D modelov, vizualizácií, 

výpočty kubatúr rôznych nepravidelných telies a i. Taktiež môže byť využitá aj pre 

zameranie ťažko prístupných a nebezpečných miest. Princíp tejto technológie je viac 

priblížený v kapitole 2.3. 

Poslednou, no dnes už bežne využívanou technológiou mapovania lomu je GNSS. 

Táto technológia dnes umožňuje mapovanie v rôznych systémoch ako napr. GPS 

NAVSTAR, GLONASS, a i. Najčastejšia využívaná metóda mapovania je metóda RTK. 

Táto metóda je vzhľadom na rýchlosť merania veľmi obľúbená, avšak má svoje 

obmedzenia. Bližšie informácie o technológii GNSS, systéme GPS a metóde RTK je 

popísané v kapitole 2.4. 

 

Obr. 1 Schematický nákres metód mapovania lomu 
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2.1 Číselné zameranie lomu 

Ako už napovedá názov,  metóda je zameraná na získavanie číselných informácii 

o zameraných bodoch, zväčša sa jedná o uhol, dĺžku a prevýšenie. Aby bolo možné túto 

metódu použiť a následne sa pripojiť do platnej súradnicovej sústavy, je nutné mať správne 

a presne určené bodové pole, z ktorého následné meranie bude vychádzať. 

Vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch hustota trigonometrických bodov alebo 

bodov podrobného polohového bodového poľa nie je dostačujúca pre zameranie lomu, 

buduje sa vlastné bodové pole, tzv. banské bodové pole (DBP), či už základne (ZDBP) 

alebo aj podrobné (PDBP). PDBP sa buduje len v prípade, že ZDBP nie je dostačujúce pre 

zameranie celého lomu. 

2.1.1 Banské bodové pole 

Dokumentácia polohového bodového poľa sa vyhotovuje v súradnicovom systéme 

jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a výškového bodového poľa sa 

nadmorské výšky uvádzajú vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (Bpv). Body 

základného (ZDPBP) a podrobného banského polohového bodového poľa (PDPBP) tvoria 

banské polohové bodové pole (DPBP) a body základného (ZDVBP) a podrobného 

banského výškového bodového poľa (PDVBP) tvoria banské výškové bodové pole 

(DVBP). 

2.1.1.1 Základné banské polohové bodové pole  

Body ZDPBP sú odvodené zo základného polohového bodového poľa. Poloha 

týchto bodov môže byť určené podľa [1]: 

 Presnými polygónovými ťahmi, kde polygónový ťah musí byť obojstranne 

pripojený. 

 Uhlovým pretínaním, a to minimálne z dvoch samostatných trojuholníkov. 

 Dĺžkovým pretínaním zo štyroch daných bodov. 

 Smerovým pretínaním, prostredníctvom orientovaných smerov najmenej zo 

štyroch daných bodov. 

 Kombinovanými metódami, za predpokladu, že je dodržané polohová presnosť 

určovaných bodov. 

2.1.1.2 Podrobné banské polohové bodové pole  

 Body PDPBP sú odvodené zo ZDPBP. Poloha týchto bodov môže byť určená 

meračskými metódami podľa [1]: 

 Kontrolovaným rajónom.  

 Polygónovým ťahom, buď obojstranne pripojeným a orientovaným, alebo 

vsunutým medzi dva známe body. Hlavné polygónové ťahy sa pripájajú na 

trigonometrické body alebo na body zdpbp. Vedľajšie polygónové ťahy sa vkladajú 

medzi hlavné ťahy, a sú buď len pripojené alebo aj orientované. 
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 Uhlovým a dĺžkovým pretínaním. 

 Využitím technológie gps. 

 Kombináciou vyššie uvedených metód. 

2.1.1.3 Základné banské výškové bodové pole  

Body ZDVBP sa zväčša kladú do bodov ZDPBP. Na určenie výšky bodov ZDVBP 

sa používa presná geometrická nivelácia zo stredu. Totožnosť a nemennosť pripojovacích 

nivelačných bodov sa overuje kontrolným meraním. Nivelačný ťah musí byť vložený 

minimálne medzi dva overené nivelačné body. Odchýlka medzi daným prevýšením 

nivelačných bodov z nivelačných údajov a novozameraným prevýšením nesmie prekročiť 

hodnotu uvedenú v [9]. 

2.1.1.4 Podrobné banské výškové bodové pole  

Výšky bodov PDVBP vychádzajú zo ZDVBP, ktorých stabilita je overená 

podľa [9]. Pre určovanie výšok bodov PDVBP sa používa nivelačný ťah, ktorý je buď 

uzavretý alebo otvorený. V prípade otvoreného nivelačného ťahu sa jedná o nivelačný ťah 

otvorený meraný dvakrát na sebe nezávisle. Najčastejšie využívaná metóda je geometrická 

nivelácia technickej presnosti. Avšak, ak nie je možné použiť túto metódu z dôvodu 

veľkých prevýšení používa sa metóda trigonometrické meranie výšok.  

2.1.2 Podrobné zameranie lomu 

 Po dôkladnom vybudovaní bodového poľa v lome sa pristupuje k samotnému 

zameraniu lomu. Pri číselnom zameraní je možné použiť viaceré metódy merania, a to: 

 Polárnu metódu, ktorá je najčastejšie používaná metóda, kedy na základe 

nameraného uhla, dĺžky a prevýšenia je možné vypočítať súradnice zameriavaného 

bodu Y, X, a Z. 

 Pretínanie vpred, ktoré je vhodné pre zameranie neprístupných bodov na 

lomových stenách. 

 Ortogonálnu metódu, ktorá je najmenej používaná metóda, z dôvodu časovej 

náročnosti a presnosti určenia polohy bodu. 

Pre zameranie prvých etáži môže byť použitá aj technológia GNSS, z toho dôvodu, 

že v blízkom okolí sa zväčša nenachádzajú žiadne rušivé elementy, ako napr. vysoké 

lomové steny, budovy, lesy, a i.  

2.1.3 Výsledok číselného zamerania 

Výsledkom číselného zamerania lomu sú: 

 Zápisníky 

 Výpočty (výpočty súradníc a výšok). 

 Zoznam súradníc a výšok bodov meračskej siete. 

 Meračské náčrty a ostatné doklady o výpočtoch – protokoly. 
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Každá číselná dokumentácia musí byť prehľadná a vedená tak, aby aj po dlhej dobe 

mohla byť použitá pre rekonštrukciu alebo doplnenie mapy. Podľa [1], každá organizácia 

je zodpovedná za uchovávanie a vedenie číselnej dokumentácie, čiže za doklady o zistení 

a zobrazení skutočností. Jedná sa najmä o zoznam súradníc a výšok bodov meračskej siete. 

Údaje o DPBP a DVBP musia byť duplikované a uložené na mieste, ktoré určí vedúci 

organizácie s hlavným banským meračom. Ostatné dokumenty, ako sú náčrty, výpočty 

a iné pomocné meračské a výpočtové doklady sa uchovávajú podľa pokynov banského 

merača. 

2.2 Fotogrametria v lome 

Fotogrametria je najčastejšie využívaná najmä pre pravidelné doplnenie základnej 

mapy lomu alebo pri učení kubatúr odťaženej hmoty. 

„Fotogrammetrie je metoda, která umožňuje reprodukovat z fotogrammetrických 

snímků velikost, tvar a polohu zaměřovaného objektu v prostoru. Fotogrammetrický 

snímek je obraz objektu zachycený na snímkové rovině (citlivé vrstvě) podle principů 

centrální projekce.  

Podle způsobu použití rozdělujeme fotogrammetrii na: 

 Pozemní. 

 Leteckou. 

 Blízkou (speciální).“ [7] 

Pri mapovaní malých povrchových baní, lomov je najčastejšie využívaná pozemná 

fotogrametria, kým pri veľkých lomoch sa jedná o leteckú alebo aj družicovú 

fotogrametriu. Použitie pozemnej alebo leteckej fotogrametrie sa riadi predpismi  

ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. 

Je veľmi dôležité si správne rozmiestniť vlícovacie body, pre prepojenie fotografií 

pri kancelárskych prácach (Obr.2). Každý vlicovací bod má určenú polohu. Vďaka tomu, 

sa snímky, nasnímané leteckou fotokamerou, môžu vyhodnotiť na špeciálnych strojoch, 

kde je možné bez problémov odčítať polohu bodov X,Y a taktiež aj ich výšku Z.  

 

Obr. 2 Rovnomerné rozmiestnenie vlícovacích bodov v lome [3] 



Bc. Nikola Petráková : Základní mapa lomu 

6 

2017 

Podľa [7], je fotogrametria v lomoch veľkým prínosom a to pre urýchlenie poľných 

prác, presnosti vyhodnotenia a taktiež aj pre zvýšenie kultúry práce. Z fotogrametrických 

snímkou je možné vyhodnotiť nielen rozmery a tvar lomových stien, ale tieto snímky 

použiť aj na získanie mnohých ďalších informácii o geologických pomeroch v obnaženom 

ťažobnom alebo skrývkovom reze, ako sú napr. tektonické poruchy. 

Najväčším plusom využitia fotogrametrickej metódy je ten, že počas objektívneho 

zobrazenia zameriavaného územia je možné mapovať aj tie detaily a skutočnosti, ktoré nie 

sú v danom období predmetom merania, prípadne sú pre človeka momentálne nedostupné, 

ako napr. vysoké hory, neprístupný terén a i.  

Veľkou nevýhodou tejto metódy je finančná náročnosť, či už sa jedná o softvér 

alebo hardvér. Taktiež je tu možnosť aj skrytých, tzv. hluchých plôch. Tieto plochy 

vznikajú vtedy, ak sa jedná o previsy, skrývky a pod. 

2.2.1 Pozemná fotogrametria 

„Vzhledem k tomu, že pozemní fotogrammetrie je nejvhodnější pro použití ve 

výškově členitém terénu, její pole působnosti je při mapovacích pracích značně omezené. 

Ze začátku se uplatňovala především při mapování ve vysokohorském terénu. Mnohem 

větší význam má při určování kubatur těžby (a to i v současnosti) v povrchových dolech, 

měření pohybů mostů a těles hrází a ve velké míře ve stavebnictví při dokumentování 

fasád, kleneb a to historických, nebo jinak důležitých budov. 

Při pozemní fotogrammetrii je fotogrammetrická komora umístěna na pevném, 

geodeticky zaměřeném bodě. Její nevýhodou je skutečnost, �že předměty měření se 

častokrát zakrývají a snímek tak obsahuje velké procento nevyhodnotitelných oblastí. Hodí 

se tedy pro objekty, které jsou přibližně ve stejné vzdálenosti od přístroje a jsou převážně 

výškově členité (fasády budov, stěny lomu, skalnatý terén). Dosah pozemní 

fotogrammetrie je závislý na typu měřické komory a rámcově se pohybuje  

kolem 500 m.“ [8] 

2.2.2 Letecká fotogrametria 

„Nejširší praktické využití nachází letecká fotogrammetrie při zhotovování map 

nejrůznějších měřítek a použití a pro jejich aktualizaci. Jsou to mapy nejen malých a 

středních měřítek od 1:100 000 a� po 1:10 000, ale taky mapy měřítek 1:2000, 1:1000, 

případně i větších. Tyto mapy se pak používají pro projektování stavebních děl nebo pro 

hospodářsko-technické úpravy pozemků a evidenci půdy. Schopnost fotografického 

snímku - zachytit ve zlomku vteřiny celou zájmovou oblast - je nenahraditelná při 

dokumentování rychle se měnících dějů, jako je dokumentace území postižených 

povodněmi, vichřicemi, požármi a podobně. Její nenahraditelnost je v těžko přístupných 

nebo nepřístupných oblastech, kde se jiná měřická metoda ani nedá použít. 

Při této metodě je stanovisko pořizovaného snímku umístěno v pohybujícím se 

nosiči, tj. letadlo, vrtulník, letecký model, dron a i. Snímek zobrazuje větší plochu a za 
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jednotku času se fotograficky zpracuje mnohem větší oblast zájmového území.“ [8]. Avšak 

pred samotným vyhotovením snímkou je nutné dopredu naplánovať letový plán (Obr.3) 

pohybujúceho sa nosiča. Tento nosič môže byť pilotný alebo bezpilotný. V prípade 

bezpilotného nosiča (Obr.4) je nosič do smeru a výšky letu navádzaný technológiou GPS.  

 

 

Obr. 3 Letový plán pohybujúceho sa nosiča v lome [3] 

 

 

Obr. 4 Bezpilotný nosič fotokamery [3] 
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2.3 Laserové skenovanie lomu 

Laserové skenovanie je technológia založená na priestorovej polárnej metóde, kde 

sa merajú horizontálne a vertikálne uhly a šikmá dĺžka. Výsledkom laserového skenovania 

je priestorová poloha každého zameraného bodu, čím vzniká mračno bodov. Takto 

zamerané mračno bodov sa exportuje do počítača a cez príslušný software sa namerané 

dáta spracovávajú. Dnes už skenery dokážu spolu so skenovaním nasnímať i fotografie, 

ktoré je možné pripojiť k vyhodnotenému vektorovému modelu vytvoreného z mračna 

bodov.  V dnešnej dobe vďaka kvalitným meračským prístrojom je možné toto skenovanie 

realizovať s vysokou presnosťou. 

Laserové skenovacie systémy, či už sa jedná o pozemné skenery (Obr.5) alebo 

o skenery umiestnené na pohybujúcich sa pilotných alebo bezpilotných nosičoch, 

umožňujú bezkontaktné určovanie priestorových súradníc, 3D modelovania a vizualizácie 

lomov, podzemných priestorov, výpočty kubatúr, zameriavania ťažko dostupných 

a nebezpečných miest a i.  

 

Obr. 5 Pozemný skener používaný v lome [9] 

Podľa [9] sa z vektorového modelu vytvorí digitálny model terénu a následne sa 

vypočítajú  kubatúry. Výpočet prebieha tak, že dané body na jednotlivých stenách lomu sa 

automaticky pospájajú do trojuholníkovej siete (Obr.6). Výsledný objem sa vypočíta 

vzhľadom k zvislej referenčnej rovine. S odstupom času sa tieto objemy porovnávajú, 

avšak vždy k rovnakej referenčnej rovine, a tým sa prakticky zistí postup ťažby. 
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Obr. 6 Automatické pospájanie naskenovaných bodov do trojuholníkovej siete [9] 

Tvorba zvislých rezov pri tejto metóde taktiež nie je ničím výnimočným. Software 

automaticky tvorí radu priečnych profilov v zadanom intervale pozdĺž zadaného líniového 

prvku, teda lomovej steny (Obr.7). 

 

Obr. 7 Zadanie zvislých rezov pre automatické vytvorenie priečnych profilov [9] 

Ak skenovanie prebieha pozemným skenerom je nutné prepojiť viac stanovísk pre 

vyhotovenie súvislého obrazca. Na prepojenie sa používajú špeciálne terčíky, na ktoré je 

ručne cielené pomocou skenera. V prípade, že sa jedná o letecký skener (Obr.8), tieto 

terčíky nie sú potrebné, pretože zdroj vysielaných lúčov je permanentne monitorovaný 

technológiou GNSS a tak je nadväznosť snímkou jasná.  

 

Obr. 8 Princíp skenovania pohybujúcim sa leteckým skenerom [3] 
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2.4 Technológia GNSS 

Technológia GNSS je moderná technológia určovania polohy, ktorá nachádza 

mnohé uplatnenie v geodézii a vytláča tak staršie metódy v zememeračstve. GNSS je 

založené na prijímaní vysielané signálu z družíc,  na základe ktorého sa určuje poloha bodu 

s relatívne veľkou presnosťou. Minimálny počet družíc v dosahu, z ktorých je signál 

prijímaný do zariadenia pre určenie priestorovej polohy bodu v danom čase, sú štyri 

družice. Najčastejšie využívaný satelitný systém technológie GNSS je systém GPS. 

2.4.1 Systém NAVSTAR GPS 

Systém GPS NAVSTAR,  je americký systém, ktorý umožňuje určovať 

trojrozmerné súradnice na zemskom povrchu, vode i vo vzduchu na základe určovania 

pseudovzdialeností. Systém sa skladá z troch segmentov: 

 Kozmický segment, ktorý je tvorený 24 družicami a šiestimi záložnými na šiestich 

obežných dráhach vo výške 20 200 km nad zemským povrchom. Toto usporiadanie 

zabezpečuje užívateľom využívať technológiu nepretržite, pretože je zabezpečený 

príjem signálu vždy minimálne zo štyroch družíc a maximálne z dvanástich. 

 Riadiaci segment, je zložený z monitorovacích staníc rozmiestnených rovnomerne 

po celej zemi. Stanice sú prepojené s riadiacou centrálou, ktorá sa nachádza 

v colorade springs.  Úlohou tohto segmentu je nepretržité prijímanie a uchovávanie 

signálov z družíc a riadenie celého systému. Z týždenných pozorovaní prijatých 

signálov sú počítané dráhové parametre družíc.  

 Užívateľský segment, sa skladá z rôznych prijímačov. Každý prijímač je zložený 

z prístrojovej a softwarovej časti. 

Na určovania priestorovej polohy bodov s rôznou presnosťou slúžia aj rozdielne 

metódy, a to: 

 „Statická alebo rýchla statická metóda, sú metódy, kde je prijímač umiestnený 

zvyčajne na statíve nad meraným bodom a vykonáva meranie s dĺžkou observácie 

10 a viac minút s intervalom ukladania údajov 5 alebo 10 sekúnd. Touto metódou je 

možné určiť polohu až s milimetrovou presnosťou, 

 Kinematická alebo stop and go metóda, má prijímač umiestnený zvyčajne na 

výtyčke ako pri RTK meraní a vykonáva statické merania na meraných bodoch s 

dĺžkou observácie 5 až 15 sekúnd s intervalom ukladania údajov 1 sekunda. 

Zároveň prijímač ukladá tzv. Kinematické údaje aj pri presune medzi 

zameriavanými bodmi, ktoré spolu so statickými meraniami vytvárajú reťaz, ktorá 

by mala zostať neprerušená (nestratiť príjem z aspoň 5 družíc) počas aspoň 10 

minút ukladania údajov. Táto metóda je výhodná pre zameranie väčšieho množstva 

bodov na menšom území s centimetrovou presnosťou. Merač musí pri tejto metóde 

sledovať počet viditeľných družíc aj počas presunov medzi bodmi a dodržať aj 

niektoré ďalšie podmienky, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že súradnice budú 

určené s požadovanou presnosťou.“ [10] 
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 RTK metóda, má prijímač umiestnený na výtyčke. Meranie je krátke, zvyčajne len 

pár sekúnd v závislosti od počtu opakovaných meraní. Princíp RTK spočíva 

v okamžitom prenose zameraných údajov referenčného, statického prijímača 

o známych súradniciach, tzv. stanica base, prostredníctvom rádiového spojenia 

alebo internetu do pohybujúceho sa prístroja, tzv. rover. 

2.5 Zhrnutie a doplňujúce informácie 

Z vyššie uvedených možností mapovania boli pre potrebu zamerania lomu Skalka 

(Obr.9) zvolené dve technológie, a to technológia GNSS a číselné vyjadrenie. Tieto 

technológie boli volené najmä z dôvodu veľkosti lomu, efektívnosti merania, požiadavkám 

na presnosť a technických možností, ktoré boli k dispozícií. Jedným z faktorov, prečo bola 

zvolená aj číselná metóda je ten, že v lome je už vybudované kvalitné ako  výškové tak 

i polohové bodové pole, z ktorého bolo možné vychádzať. Bodové pole je v polohovom  

systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv tak, ako je požadované v [1].  Technológia 

GNSS bola použitá na dne lomu a prvej etáži, kde boli zameriavané deponie zemín.  

 

Obr. 9 Letecká fotografia zameriavaného lomu Skalka 
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2.6 Základná mapa lomu 

Základná mapa lomu (ZML) je technickým a právnym podkladom organizácie, 

vedených pre činnosti podľa [1].  

Pokyny a požiadavky na vyhotovenie ZML: 

 „ZML musí být vyhotovena v celém rozsahu dobývacího prostru. 

 Do ZML smí být zakreslovány jen objekty a zařízení, které byly přímo měřeny 

(měřické metody musí být v souladu s DMP) nebo převzaté ze státní mapy většího 

měřítka. 

 Pokud je nutno do ZML převzít některé důležité údaje, které nelze získat způsobem 

výše uvedeným, musí byt jejich zákres vhodně odlišen. 

 Pro ZML se používá měřítko 1:1000, 1:2000 nebo 1:500. 

 Pro celý dobývací prostor musí být použito stejné měřítko. Pokud je v ložisku 

stanoveno více dobývacích prostorů, musí být všechny ZML vyhotoveny rovněž ve 

stejném měřítku. 

 Celostátní klad listů je pro konstrukci ZML závazný. 

 Polohu mapového listu ZML oproti celostátnímu kladu je možno posunout jen 

v odůvodněných případech.“ [7] 

Podľa banských predpisov v ZML musia byť zakreslené a vyznačené najmä: 

 „Body polohových a výškových bodových polí s příslušnými čísly a výškovými 

údaji. 

 Hranice dobývacího prostru s popisem jeho vrcholových bodů a s číslem 

rozhodnutí o jeho ustanovení. 

 Správní hranice (státní, okresní apod.). 

 Hranice ochranných pilířů a ochranných pásem s číslem příslušného rozhodnutí.  

 Linie profilů a řezů. 

 Případná jiná omezení dobývaní.“ [7] 

V ZML musia byť taktiež zakreslené banské diela, stavby a zariadenia, a to hlavne: 

 „Hlubinná díla (jámy, šachtice). 

 Průzkumné a jiné vrty (s výjimkou vrtů pro trhací práce). 

 Hranice ploch ložisek dříve vydobytých s udáním roku dobývaní, dobývací metody 

a s vyznačením ponechaných pilířů. 

 Horní a dolní hrany skrývkových a těžebních řezů s udáním data zaměření. 

 Výsypky. 

 Správní a provozní budovy, strojní, dopravní, energetická a jiná zařízení a vedení 

trvalého rázu. 

 Vodní nádrže, čerpací stanice, odkaliště. 

 Skladiště výbušnin. 

 Stanice první pomoci, protipožární stanice. 
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 Místa průvalů vod a plynů, krasové a jiné dutiny. 

 Plochy odepsaných zásob. 

 Při těžbě z vody musí být uvedena výška vodní hladiny a dna.“ [7] 
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3 INFORMÁCIE O CEMENT HRANICE A.S. 

3.1 Charakteristika podniku 

Akciová spoločnosť Cement Hranice je súčasťou talianskeho koncernu BUZZI 

UNICEM od r. 2004. Hlavnými vyrábanými produktmi spoločnosti sú cementy 

portlandské, portlandské s vápencom, vysokopecné cementy, suché maltové i omietkové 

zmesi a ostatné spojivá. Výsledný produkt môže byť buď balený alebo voľne ložený. 

V prípade voľne loženého je cement dodávaný buď v autocisternách  alebo v železničných 

vagónoch Uacs. 

Dlhoročná tradícia, vysoká kvalita, servis a individuálny prístup k zákazníkom radí 

túto spoločnosť k najmodernejším producentom kvalitných stavebných materiálov vo 

svojom regióne. Dôkazom toho, sú dôležité tuzemské a zahraničné stavby, ktoré boli 

postavené z hranického cementu už viac než pred päťdesiatimi rokmi.  

Spoločnosť je držiteľom Certifikátu Integrovaného systému riadenia: 

 ČSN EN ISO 9001:2009. 

 ČSN EN ISO 14 001:2005.  

 OHSAS 18 001:2008. 

V súčasnosti podnik Cement Hranice, a.s. vlastní tri priestory pre ťažbu. Aktívne 

však využíva len dve lokality, a to Hranice – Skalka a Černotín (Obr.10). Tretia lokalita sa 

nachádza v obci Předmostí a v súčasnej dobe už nie je tento priestor užívaný pre ťažbu.  

 

Obr. 10 Využívané lokality pre ťažbu podnikom Cement Hranice a.s. 

3.1.1 História spoločnosti 

Počiatok prevádzky národného podniku „Hranická cementárna a vápenice“ sa 

datuje od päťdesiatich rokov minulého storočia. Podnik je zameraný na výrobu cementu, 

kde technológia výroby prebiehala mokrým spôsobom. V prvých rokoch prevádzky bol 
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dosiahnutý výkon rotačných pecí 114 000 ton slinku a 115 000 ton cementu. Každým 

ďalším rokom sa objem výroby zvyšoval, dnes až na 3 000 ton slinku denne. Postupom 

času bola cementáreň modernizovaná a začal sa brať väčší ohľad na ekológiu a dopad 

ťažby na okolie. Zmenila sa technológia z mokrého spôsobu výroby na suchý, čo 

zapríčinilo inštaláciu odprašovacieho zariadenia, ktoré znížilo produkcii emisií v ovzduší. 

Počas obdobia pôsobenia, cementáreň prešla rôznymi privatizáciami, prepojeniami s inými 

firmami, a začala vlastniť rôzne akcie. Dnes už je spoločnosť súčasťou skupiny Buzzi 

Unicem, čo vyjadruje aj jej aktuálne logo (Obr.11). Toto logo vyjadruje spoločnú identitu 

všetkých spoločností, ktoré tvoria skupinu Buzzi Unicem. V súčasnosti však zostáva 

podniku regionálny názov “Cement Hranice, a.s.“ ako zdôraznenie jedinečnosti 

a kultúrneho dedičstva každého člena skupiny Buzzi Unicem. [2] 

 

Obr. 11 Nové logo spoločnosti Cement Hranice a.s. 

3.2 Postup výroby cementu v Cement Hranice a. s. 

Podľa [11] je cement hydraulické spojivo, ktoré po zmiešaní s vodou vytvára kašu, 

ktorá tuhne a tvrdne v dôsledku hydratačných reakcií a procesov. Po zatvrdnutí zachováva 

svoju pevnosť a stálosť taktiež aj vo vode. 

Hlavná zložka výroby cementuje vápenec, ktorý je ťažený povrchovou ťažbou 

v lome, využitím clonových odstrelov. Po odstrelení je vápenec odoberaný nakladačmi 

a pomocou áut je prepravovaný na drvič, kde je následne drvený na dvojstupňovej linke, 

čiže najprv je hrubé drvenie a po ňom nasleduje druhé drvenie na drobnejšie zrná. Táto 

surovinová drť sa ukladá na pred homogenizačnú skládku, ktorá je neskôr postupne 

dávkovaná do surovinového mlyna na primárnu homogenizáciu, teda rovnako merné 

rozloženie. Vzhľadom na to, že podnik využíva viacstupňový proces homogenizácie 

vápenca, požadovaná homogenita ukladaného vápenca je zaisťovaná systémom ukladania 

a odoberania vápenca. Po homogenizácii surovín nasleduje mletie surovinovej zmesi. 

Jemnosť mletia má rozhodujúci význam pre priebeh procesu slinovania a rýchlosť tvorby 

slinku pri výpale. Po mletí nasleduje výpal nad medzu slinutia. Teplota výpalu obvykle 

býva cca 1450 °C. Výpalom v  cementárskej peci vzniká slinok, čo je len medziprodukt 

cementu. Po ochladení a odležaní sa slinok rozdrví a rozomelie s prísadami a prímesami na 

jemnú „múku“, čiže vzniká už výsledný produkt cement. Prímesi môžu byť rôzne, napr. na 

rýchlejšie schnutie cementu, aby s odstupom času „neskamenel“ a pod. Ako prísada môže 

byť napr. sadrovec, vysokopecná granulovaná troska, popolček alebo iná hydraulická 

prímes.  Tento proces je plnoautomatizovaný a jeho princíp je zobrazený v prílohe č.1. 
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3.3 Charakteristika ložiska 

Ložisko sa nachádza v okrese Přerov a katastrálnom území Hranice na Moravě, 

Hľuzov a Černotín a je súčasťou Podbeskydskej pahorkatiny. Na severozápade je oddelené 

prielomom Moravskej brány od Oderských vrchov. Ložisko je tvorené plochým návrším 

Hluzovského kopca s relatívnym prevýšením 110 m, ale absolútnou výškou 360 m n. m..  

Časť ložiska spadá do chránenej krajinnej oblasti. 

3.3.1 Tektonické pomery v ložisku 

Ložisko má zložitú tektonickú stavbu, pretože je ovplyvnená vrásnením, 

saxonskými pohybmi a mladou tektonikou karpatského smeru. Tektonické pomery 

v ložisku sú charakterizované predovšetkým tromi zlomovými líniami. Tieto línie delia 

ložisko na tri kryhy a to južnú, západnú a východnú. Najvyšší stupeň porušenia ukazuje 

južná kryha. Západná kryha, kde je práve otvorený povrchový lom Skalka, vykazuje kryha 

najlepšiu surovinovú skladbu pre cementársku výrobu.  

3.3.2 Surovinové typy v ložisku 

V ložisku sa nachádza množstvo surovinových typov, a to: 

 Vápence vilémovické, ktoré sú akostne najkvalitnejšie vápence a prevažujú 

kvantitatívne v západnej tektonickej kryhe. 

 Vápence hľuznaté charakteristické svojou sivou až tmavosivou farbou 

a hľuznatou štruktúrou, ktorá je pozostatkom stôp z vŕtania sa živočíchov do 

vápenca. Tento typ vápenca sa spravidla nachádza vo všetkých troch kryhách. 

 Vápence laminované sú podobné vápencom hľuznatým, avšak ich štruktúra 

pozostáva z usporiadaných dutiniek. Okaté textúry obsahujú nepravidelné hniezda, 

ktoré sú vyplnené cementom a vyskytujú sa najmä vo východnej tektonickej kryhe. 

 Vápence mikritové sú to tmavé vápence, ktoré vznikajú najmä na morskom dne. 

Tento druh vápenca sa najčastejšie vyskytuje v južnej černotínskej kryhe. 

 Čierne ílovité bridlice sú bridlice, ktoré boli zistené pod tektonickou násuvnou 

líniou vo východnej kryhe. 

 Svetlé ílovité bridlice sú ľahko rozpadnuteľné. Bridlice tvoria väčšie plochy vo 

vápencoch hľuznatých a laminovaných. Vyskytujú sa najmä vo východnej a južnej 

kryhe. V západnej kryhe je jej výskyt len minimálny. 

 Černotínsky zlepenec je produktom terciérnej sedimentácie. Hrubý klasický 

materiál je zložený prevažne z vápenca, kremeňa.  

Nadložné pokryvy sú charakterizované tuhými sivými vápnitými ílmi s preplástkami 

vápnito-ílového piesku. 

Z technologického hľadiska sa tu radia aj kvartérne sedimenty, ktoré zväčša vznikli 

premiestňovaním predchádzajúcich sedimentov. Mocnosť týchto pokryvov je výrazná, 

miestami až 80m. 
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3.3.3 Hydrogeologické pomery v ložisku 

Celé ložisko je odvodňované riekou Bečvou a jej pravostrannými prítokmi, ako 

Hluzovský potok a potok bez mena, ktorý preteká priestorom cementárne. Oba potoky 

svojimi prameňmi odnášajú terciérne sedimenty. Hladina podzemnej vody v ložisku je 

rozmedzí 264 – 350 m. n. m., je pokojná a jej priebeh približne odpovedá priebehu 

predterciérneho reliéfu. V lome Skalka, kde je ťažba len po  úroveň 270 m n. m, sú prítoky 

do lomu len zrážkami. Nádrž pre ich zhromažďovanie je zriadená na dne lomu.  

3.3.4 Skrasovenie 

Vykonané vrtné práce v rámci prieskumu, vo všetkých etapách, či už  podrobnej, 

vyhľadávacej alebo predbežnej, potvrdili nízky stupeň skrasovenia. Ku skrasovení 

dochádza vo vyššej miere len u vápencoch vilémovických.  

Podľa geologického prieskumu je jasné, že krasové dutiny tvoria 1,38% vrtných 

diel, puklinové skrasovenie je uvádzané 8,81%. Vzhľadom na tieto výsledky je možné 

konštatovať, že skrasovením je ložisko postihnuté len v malej miere. 

3.3.5 Vývoj ťažby nerastov v ložisku za rok 2014 a 2015 

V ložisku je pripravených na ťažbu cca 35 000 000 t nerastu. Podľa [12] a [13] je 

množstvo vyťaženého nerastu v ložisku v rokoch 2014 a 2015 uvedené v Tab.1 : 

Tab. 1 Vývoj ťažby nerastov v ložisku za rok 2014 a 2015 

ROK 2014 2015 

NERAST VÁPENEC 
OSTATNÉ 

NERASTY 
VÁPENEC 

OSTATNÉ 

NERASTY 

hmotnosť [t]  875839 127790 893585 105095 

spolu [t] 1003629 998680 
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4 LOKALIZÁCIA LOMU SKALKA 

Lom Skalka sa nachádza na východnom okraji mesta Hranice na Moravě (Obr.12). 

Ako je vidno na leteckom snímku (Obr.9) je povrch ložiska je tvorený. Tvorí ho prevažne 

poľnohospodárska pôda a z časti zalesnené územie. V okolí lomu sa nachádzajú aj dve 

prírodné pamiatky a to: Nad kostelíčkem a V oboře (Obr.13). Pre ochranu ložiska 

cementárskych surovín bolo stanovené chránené ložiskové územie pre dobývací priestor 

(DP) Hranice. Avšak z dôvodu blízkosti prírodných pamiatok bola pôvodná hranica DP 

posunutá, aby sa zaistila ochrana týchto pamiatok. Plocha DP Hranice bola stanovená 

o veľkosti 0,198311 km
2 
k 4.1.1974. 

 

Obr. 12 Mapa zobrazujúca polohu lomu Skalka 

 

 

Obr. 13 Prírodné pamiatky nachádzajúce sa v okolí lomu Skalka 
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5 CHARAKTERISTIKA LOMU SKALKA  

5.1 Charakteristika lomu na základe geologickej mapy 

Na základe geologickej mapy, ktorá je k nahliadnutiu v prílohe č.2. je možné vidieť 

ako tektonické zlomy rozdelené podľa druhu, tak aj surovinové zastúpenie rôzneho typu 

nerastov v lome. Jedná sa najmä o vápence, piesky, íly a rôzne súvrstvia. Ako už bolo 

spomínané vyššie, lom Skalka sa nachádza v západnej kryhe, ktorá vykazuje najlepšiu 

surovinovú skladbu pre cementársku výrobu.   

Nasledujúca fotografia (Obr.14) dopĺňa geologickú mapu a vytvára tak reálny 

pohľad na situáciu lomu Skalka. Na snímke je možné vidieť cementáreň, ktorá sa nachádza 

na severozápadnom okraji lomu Skalka, zalesnené územie v okolí prírodnej pamiatky 

V oboře, ale taktiež aj geologickú stavbu nerastov nachádzajúcich sa v lome. 

 

Obr. 14 Fotografia lomu Skalka spolu s podnikom Cement Hranice a.s. 

5.2 Ťažba v lome 

V lome Skalka sa ťaží devónsky vápenec, ktorý vznikol približne pred 350 

miliónmi rokov sedimentáciou vápenatých schránok živočíchov, ktoré v tých časoch 

obývali morské prostredie. Momentálne je ložisko v lome Skalka otvorené piatimi etážami. 

V severnej a západnej časti lomu sa nachádzajú tri etáže s priemernou nadmorskou výškou 

päty etáže v úrovni 295, 280 a 270 m n. m..  V južnej a východnej časti lomu sa nachádza 

všetkých päť etáži s priemernou nadmorskou výškou päty etáže v úrovni 330, 310, 295, 

280 a 270 m n. m.. V strede lomu sa nachádzajú deponie zemín.  

Od cementárne, ktorá je situovaná na okraji ložiska vedie komunikácia  

zo žulových dlažobných kociek, tzv. mačacích hláv, ktorá obchádza ložisko z východnej 
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a južnej strany. Z tejto komunikácie je možné sa pripojiť na akúkoľvek etáž v lome Skalka. 

Komunikácia taktiež spája mestá Hluzov, Černotín a Hranice - Mesto. 

5.3 Zásoby v lome 

Devónske vápence, slúžia postupným spracovaním na výrobu cementu alebo 

na suché omietkové a maltové zmesi. Cement je používaný ako spojivo pre rôzne stavebné 

účely, ako napr. betónové konštrukcie, dielce, pozemné komunikácie, a i. Omietkové 

a maltové zmesi sú využívané najmä pre malty na murovanie, omietanie, podlahové potery 

a stierky, rôzne lepidlá na dlažby a pod. Celkový stav zásob ťaženého nerastu v lome 

Skalka je cca 32 500 000 t. Za rok sa odťaží približne 1000 000 ton. 
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6 CHARAKTERISTIKA POUŽITEJ TECHNIKY 

Zameranie polohopisu a výškopisu bolo vykonané za pomoci univerzálnej 

meračskej stanice PENTAX PCS 515 s automatickou registráciou meraných hodnôt. 

V prístroji PENTAX PCS 515 bolo využité automatické nastavenie výpočtu opráv 

z teploty a tlaku. Pri využití technológie GNSS bola použitá aparatúra GPS TOPCON  

GR 3.  

Ako už bolo vyššie uvedené, na podrobné meranie prvkov uvedených v [1] bola 

použitá univerzálna meracia stanica PENTAX PCS 515 (Obr.19) s nasledujúcou 

charakteristikou: 

 Meranie vzdialeností 

o  meračský dosah:  1P*=1 500 m 3P**=2 000 m  

     * normálne podmienky 

** dobré podmienky 

o  presnosť merania:  (3 mm + 3ppm xD) m. s. e. 

*(3 mm + 10ppm xD) m. s. e. 

 *automatická atmosférická korekcia 

o  merací systém:  automatické opakovanie 

o  automatická korekcia vloženia teploty a tlaku 

o  atmosférická refrakcia: ON 

o  konštanta hranolu:  -30 mm 

 Meranie uhlov 

o  metóda:   Intermentálna rotačná 

o  detekcia:   dvojstranné odčítanie kruhu (H; V) 

o  minimálne čítanie:  5“/10
cc

 

o  presnosť:   = štandardná odchýlka 5“ 

o  priemer kruhu:  79 mm   

 Vertikálny uhlový kompenzátor 

o  metóda:   automatický 

o  typ:    kvapalinový 

o  rozsah:    3° 

 Optická centrácia 

o  obraz:    vzpriamený 

o  zväčšenie:   3x 

o  zaostrenie:   0,5 m až nekonečno 

o  typ trojnožky:  odoberateľná 

 Pracovná teplota 

o  rozsah:   -20°C až +50°C 
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 Výtyčka 

o  teleskopická výtyčka s krabicovou libelou a milimetrovým delením 

Pre použitú GNSS aparatúru GPS TOPCON GR 3 s triálnym prijímačom pre 

GPS/GLONASS/ GALILEO (Obr.15) a metódou merania RTK platia tieto charakteristiky: 

 Presnosť merania 

o  horizontálna   H: 3 mm + 0,5ppm (x dĺžka základne) 

o  vertikálna   V: 5 mm + 0,5ppm (x dĺžka základne) 

 

 Formát korekcií  CMR2/CMR + (kompatibilný s Trible), 

RTCM SC 104 Ver. 2.2, 2.3, 3.0 

 Typ správy RTCM  3, 18, 19, 20, 21, 22 

 Inicializácia jednoznačnosti OTF (L1, L1/L2) 

 

 

Obr. 15 Použitá aparatúra GPS TOPCON GR3 
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7 REVÍZIA A DOPLNENIE BANSKÉHO BODOVÉHO POĽA  

Ako už bolo spomínané, každé geodetické meranie vychádza z kvalitného 

bodového poľa. V povrchom lome Skalka, je veľkým pozitívom práve to, že bodové pole 

je pomerne nové. Body boli budované od roku 2003 až do 2013. Aktuálne tento vápencový 

lom disponuje s piatimi kvalitne polohovo aj výškovo určenými bodmi (Obr.16).  

 

Obr. 16 Rozmiestnenie ZDPBP v lome Skalka 

7.1 Revízia bodového poľa 

Počas rekognoskácie územia bolo zistené, že štyri body existujúceho ZDBP nie sú 

poškodené ani zničené, a jeden bod ZDBP, konkrétne bod 9054 nebude môcť byť použitý, 

pretože do dnešných dní obrástol rôznymi kríkmi a stromami. Takže pre meranie nebol 

použitý.  Prehľad o bodoch ZDBP, či už o roku zriadenia, stabilizácii a ich súradniciach sú 

uvedené v prílohe č.3.  

7.1.1 Stabilizácia bodov bodového poľa 

Štyri body ZDBP sú osadené na vyvýšených miestach tak, aby bolo možné na ne 

orientovať a v prípade potreby využiť ich pre vytvorenie ďalších stanovísk. Body sú 

stabilizované na okrajových častiach lomu, čím je zabezpečená ich ochrana  

pred poškodením a zničením. Jeden bod je stabilizovaný v strede lomu na najnižšej etáži 

E 270 m n. m., kde už dnes neprebieha ťažba. Avšak jeho výhodou je to, že je naň vidno 
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z mnohých etáži. Všetky body ZDPBP sú v lome rozmiestnené tak, aby pokryli celé 

územie lomu a bola medzi nimi bola vzájomná a priama viditeľnosť. Ako je uvedené 

v prílohe č.3, tri body sú stabilizované obetónovaným plastovým znakom a dva 

obetónovanou železnou trubkou.  

7.2 Overenie základného banského bodového poľa 

Pre overenie bodového poľa boli volené dve technológie. Prvá bola volená metóda 

pretínanie späť z uhlov a z dĺžok, tzv. metóda prechodného stanoviska. Overenie touto 

metódou bolo uskutočnené 3x, tzn. každý deň pred začatím samotného merania. 

Výpočtové protokoly sú uvedené v prílohe č.4. Výsledky z jednotlivých meraní sú 

zobrazené na Obr.17. Predčíslie označuje deň, kedy meranie prebehlo. Druhá metóda 

overenia bola technológia GNSS, pomocou metódy RTK s počtom etáp 10. Informácia 

v popise označuje, či sa jedná o prechodné stanovisko, tj. kód 10 , a kód GNSS_1 

a GNSS_2 označuje zameranie bodu metódu RTK.  

 

Obr. 17 Určené súradnice bodu ZDPBP metódou prechodného stanoviska a RTK 

Z nameraných hodnôt boli určené polohové chyby, ktoré boli porovnané 

s povolenou odchýlkou (Tab.2), ktorá je uvedená v [1].  

Tab. 2 Overenie základného polohového bodového poľa 

 

Keďže hodnoty neprekročili povolenú odchýlku, bolo možné toto bodové pole 

využiť pre ďalšie meranie. 

7.3 Doplnenie bodového poľa 

Vzhľadom na to, že úplne celý lom nebolo možné zamerať zo štyroch bodov 

ZDPBP, počas merania bolo vytvorené nové stanovisko 4001, rajónom (Obr.18). 
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Obr. 18 Vytvorenie tachymetrického stanoviska 4001 

 Keďže v mieste, kde bol zriadený bod 4001, prebieha ťažba a bod by bol vo veľmi 

krátkom čase zničený, nebolo možné ho stabilizovať trvalou stabilizáciou, a tak doplniť 

ZDPBP. Z tohto dôvodu bol bod stabilizovaný len dočasne nastreľovacím geodetickým 

klincom. Poloha bodu 4001 (Tab.3) bola prvotne určená ako rajón, a druhotne metódou 

prechodného stanoviska. Presnosť určenia polohy bodu 4001 bola určená z prechodného 

stanoviska (Tab.4). 

Tab. 3 Poloha dočasne stabilizovaného bodu 4001 

 

Tab. 4 Presnosť určenia polohy bodu 4001 
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7.4 Zameranie podrobných bodov pre tvorbu základnej mapy lomu 

Pred samotným začatím meračských prác, boli pánom Ing. Masaříkom poskytnuté 

podklady, kde boli zakreslené ročné zmeny v lome Skalka. Daný podklad je k nahliadnutiu 

v prílohe č.5.  

Pre urýchlenie a zefektívnenie meračských prác, ktoré prebiehali v dňoch 

13.03.2017, 17.03.2017, 23.03.2017 a 27.03.2017 za poveternostných podmienok: teplota 

vzduchu v rozmedzí od -10°C do +7°C, oblačno so silnejším vetrom až jasno, bol lom 

zameriavaný dvomi metódami, a to tachymetricky a metódou RTK za pomoci GNSS 

aparatúry. Celkovo za tieto dni bolo v lome zameraných 1418 podrobných bodov.  

Premetom merania boli prvky, ktoré sa požadujú zamerať pre vyhotovenie ZML 

podľa [1]. Sú to najmä hrany etáži, svahy, budovy, komunikácie a pod. Počas merania boli 

vyhotovované meračské náčrty, ktoré sa nachádzajú v prílohe č.6.  

Lom nebol zameriavaný celý. Merali sa len tie časti lomu, kde ešte prebieha ťažba. 

Starý stav bol k mape pripojený z minulých rokov, konkrétne zo ZML Skalka z r. 2015 

(ZML 2015).  

Lom bol pripojený do súradnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv, 

pri priestorovej polárnej metóde na základe existujúceho ZDPBP v lome, a pri technológii 

GNSS bola poloha podrobných bodov určovaná priamo v S-JTSK na základe globálneho 

trasformačného kľúča, ktorý bol načítaný v GNSS aparatúre.  

7.4.1 Zameranie lomu tachymetrickou metódou 

Tachymetria, dnes už nazývaná aj ako priestorová polárna metóda, je rýchla 

meračská metóda, ktorá spája polárnu metódu s trigonometrickým meraním výšok. Na 

meranie je potrebné mať len univerzálnu meračskú stanicu, statív a výtyčku s odrazným 

hranolom. Keďže meranie prebieha len v 1. polohe ďalekohľadu sú meračské práce 

výrazne rýchle. 

Najväčšia časť lomu Skalka bola zameraná tachymetrickou metódou z bodu 9056 

ZDPBP. Strategická poloha tohto bodu mala významný vplyv na zjednodušenie merania, 

pretože z tohto bodu bolo možné zamerať veľkú časť lomu (Obr.19). Zvyšné podrobné 

body, na ktoré nebola viditeľnosť zo stanoviska 9056, boli zamerané z novovytvoreného 

stanoviska 4001 (Obr.20). Zápisníky z merania podrobných bodov sú uvedené  

v prílohe č.7. 
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Obr. 19 Výhľad na lom z bodu 9056 

 

 

Obr. 20 Výhľad na lom z bodu 4001 

Podľa [1] je presnosť určenia podrobných  polohopisných bodov v mierke 

M 1:1000 charakterizovaná strednou súradnicovou chybou  0,14 m, čo definuje KK = 3. 

Z tohto dôvodu bolo nutné overiť, že podrobné body sú naozaj merané s touto presnosťou. 

Vzhľadom na to, že meranie prebiehalo len z dvoch stanovísk, bolo volených 19 

identických bodov, ktoré boli rozložené v lome v rámci viditeľnosti a jasnosti v zlomoch 

etáži (Obr.21). 
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Obr. 21 Rozmiestnenie identických bodov pre určenie presnosti merania 

 Súradnice týchto identických bodov boli vzájomne medzi sebou porovnané priamo 

v SW Kokeš. Po nastavení porovnávacích parametrov (Obr.22), bolo zistené, že podrobné 

body sú naozaj mapované v KK = 3, pretože medzná povolená odchýlka nebola prekročená 

(Obr.23). Protokol o určení presnosti podrobných bodov sa nachádza v prílohe č.8. 

 

 

Obr. 22 Nastavenie parametrov pre zistenie presnosti podrobných bodov 
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Obr. 23 Dôkaz o tom, že podrobné body sú v KK = 3 

7.4.2 Zameranie lomu metódou RTK 

Keďže mapovanie deponii zemín, skrývok a i. (Obr.24 a Obr.25) na najvrchnejšej 

etáži by bo bolo často krát veľmi náročné a zdĺhavé z dôvodu neprehľadnosti terénu 

a tvorby množstva stanovísk, bola pre ich zameranie volená metóda RTK. Táto metóda 

mnohonásobne uľahčila meračské práce na etážach E 330 a E 310. Protokoly o určení 

bodov technológiou GNSS ako aj protokoly o hodnotách PDOP zaznamenaných 

aparatúrou počas merania a súradnice podrobných bodov sa nachádzajú v prílohe č.9.   

 

Obr. 24 Pohľad na deponie zamerané metódou RTK zo severu 
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Obr. 25 Pohľad na deponie zamerané metódou RTK z juhu 

7.5 Meračské náčrty 

Zameranie a vyhotovenie aktuálnej ZML sa neobíde bez meračských náčrtov. Pre 

zákres zmien bola ako podklad použitá ZML 2015, čo urýchlilo meračské práce, pretože 

odpadol náročný zákres jednotlivých etáži. Ako už bolo spomínané, meračské náčrty sa 

nachádzajú v prílohe č.6. 
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8 SPRACOVANIE NAMERANÝCH HODNÔT 

Namerané hodnoty boli spracované vo výpočtovom SW Groma 8.0 a v grafickom 

SW Kokeš 12.33.79144 a v 3D SW Surfer 10. 

Po nastavení SW Groma na potrebné parametre, ako napr. typ záznamníka, 

zobrazovaný počet desatinných miest pri dĺžkach, uhloch, výsledných súradniciach a pod. 

(Obr.26) nasledovalo otvorenie zápisníkov a ich spracovanie (Obr.27).  

 

 

Obr. 26 Nastavenie SW Groma 
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Obr. 27 Spracovanie zápisníkov 

Po spracovaní zápisníkov boli vypočítané súradnice jednotlivých podrobných 

bodov pomocou funkcie „Polárna metóda dávkou“ (Obr.28). Príslušné výpočtové 

protokoly a súradnice všetkých podrobných bodov na nachádzajú v prílohe č.10. 

 

 

Obr. 28 Výpočet súradníc bodov polárnou metódou dávkou 

 

  



Bc. Nikola Petráková : Základní mapa lomu 

33 

2017 

9 VYHOTOVENIE ZÁKLADNEJ MAPY LOMU PODĽA 

PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 

Základná mapa lomu bola vyhotovená podľa platných právnych predpisov, ktoré sú 

uvedené v [1].  

9.1 Parametre výkresu 

Výkres v SW Kokeš bol založený priamo vo vzťažnej mierke M 1:1000 a 

v súradnicovej sústave S-JTSK. Taktiež bolo nastavené poradie, presnosť súradníc 

a uhlové jednotky (Obr.29). 

 

Obr. 29 Nastavenie parametrov výkresu 

9.2 Import súradníc podrobných bodov do SW Kokeš 

Vypočítané súradnice bodov v SW Groma boli uložené vo výmennom formáte .stx, 

ktorý podporuje SW Kokeš, a následne boli importované do tohto SW (Obr.30).  

 

Obr. 30 Import podrobných bodov do SW Kokeš 
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Ako už bolo spomínané, v určitej časti lomu už dnes neprebieha ťažba a táto 

lokalita je už v rekultivácii. Z tohto dôvodu nebolo nutné lom zameriavať úplne celý 

a tento starý stav bol prevzatý zo ZML 2015.  

9.3 Prevzatie starého stavu zo ZML 2015 

Po otvorení mapy ZML 2015, ktorá bola uložená vo formáte .dgn v SW Kokeš, 

došlo k patričným zmenám v grafike. Medzi tie najhlavnejšie zmeny patrila zmena typu 

i hrúbky jednotlivých línii, najmä u etáži a u hraníc DP, strata vyznačenia rekultivácii 

a pod. Z tohto dôvodu bolo nutné vytvoriť si vlastnú tabuľku čiar, ktorá by zodpovedala 

jednotlivým farbám, hrúbkam (Obr.31)  i typom línií (Obr.32), podľa platných právnych 

predpisov uvedených v [1]. Táto tabuľka čiar sa nachádza aj na priloženom CD, kde ju je 

možné pripojiť do SW Kokeš. Ukážka novovytvorených línii sa nachádza v prílohe č.11.  

 

 

Obr. 31 Ukážka nastavenia farby a hrúbky jednotlivých línii 
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Obr. 32 Ukážka nastavenia vlastných tabuliek čiar v SW Kokeš 

9.4 Tvorba aktuálnej ZML na podklade ZML 2015 

 Po načítaní mapy ZML 2015 v SW Kokeš, bolo krásne vidno ročné posuny ťažby 

(Obr.33) 

 

Obr. 33 Ukážka ročného posunu ťažby na 4.etáži 
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Taktiež na podloženej mape bolo poznať, že sa naozaj jedná už o starý stav, ktorý 

nebolo nutné merať (Obr.34). Pre lepšiu viditeľnosť je na Obr.34 starý stav vyobrazený 

čiernou farbou a novozamerané body, čiže nový stav modrou farbou. 

 

Obr. 34 Ukážka nadväznosti na starý stav  

Pôvodné hrany etáži boli postupne upravované tak, aby zobrazovali skutočný stav 

(Obr.35). Pri malých zmenách boli línie upravované pomocou nástroja „Expert“. Pri 

veľkých zmenách, kde by bol takýto postup veľmi zdĺhavý boli tvorené priamo celé nové 

línie pomocou nástroja „Tvorba línie“. 

 

Obr. 35 Ukážka aktualizovania jednotlivých etáži lomu 
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Podľa meračských náčrtov boli vykreslené jednotlivé etáže lomu (Obr.36). 

 

Obr. 36 Ukážka vykreslených jednotlivých etáži 

Po aktualizovaní hrán etáži boli tieto línie opravené na správne typy a hrúbky 

línii, pridané olemovania jednotlivých etáži, svahové šrafy a doplnený dátum 

zamerania (Obr.37).  

 

Obr. 37 Ukážka vykreslenia jednotlivých etáži 
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Následne boli opravené chyby, ktoré vznikli pri importe mapy ZML 2015 do SW 

Kokeš. (Obr.38). 

 

Obr. 38 Ukážka doplnenia línii a šráf rekultivácie 

9.5 Nastavenie vrstiev a farieb pre aktuálnu ZML 

Keďže [1] nešpecifikuje priamo, v akých vrstvách má byť výsledná ZML 

vyhotovená, ale len čo je jej obsahom, aké farby, značky, a typy čiar majú byť použité, 

bola ZML vyhotovená vo vrstvách (Obr.39). 
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Obr. 39 Ukážka použitých vrstiev pri tvorbe ZML 

Vzhľadom na to, že [1] vznikla v dobe, keď sa mapy ešte kreslili ručne 

v analógovej forme, boli aj farby definované „analógovým“ spôsobom v stupnici farieb 

Technicolor, kde každá farba mala svoje číslo. Dnes sa už mapy kreslia digitálne a miesto 

očíslovaných farebných pier sa používa farebná škála RGB. Táto nezrovnalosť farieb bola 

vyriešená vlastným farebným odstupňovaním jednotlivých farieb, ktoré ponúka SW Kokeš 

(Tab.5). Ostatné farby preberaného stavu zo ZML 2015, boli prevzaté. 

Tab. 5 Použité farby pri tvorbe aktuálnej ZML 

 

9.6 Doplnenie aktuálnej ZML o vrstevnice 

V závere bola aktuálna mapa ZML doplnená o vrstevnice v rámci DP. Tieto 

vrstevnice boli vektorizované z podloženej základnej mapy Českej republiky v mierke  

M 1:10 000 (ZM10). Mapa bola podložená na základe využitia WMS serveru, ktorý 

bezplatne poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální (Obr.40).  
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Obr. 40 Podloženie ZML mapou ZM10 pre doplnenie vrstevníc 

9.7 Nastavenie hrúbky línii pre tlač 

V nižšie uvedenej tabuľke (Tab.6) sú uvedené hrúbky čiar, ktoré boli použité pre 

tlač na plotri. Hrúbky jednotlivých línii zodpovedajú podmienkam uvedených v [1]. 

Tab. 6 Použité hrúbky línii pri tvorbe aktuálnej ZML 

 

9.8 Výsledné spracovanie a tlač 

Pred úplným vyhotovením mapových listov je nutné doplniť ešte rámové 

a mimorámové údaje podľa [16]. ZML je vyhotovená v mierke M 1:1000 a odpovedá 

požiadavkám uvedených v [1].  

Cement Hranice, a.s. využíva vlastné označenie mapových listov ZML, 

tzv. podnikový klad mapových listov (Obr.41). Očíslovanie mapových listov je v poradí, 

v akom boli listy postupne zakladané s ohľadom na rozširovanie DP. Táto diplomová práca 

spočíva len vo vyhotovení mapových listov č. 1 až č.4, ktoré zobrazujú lom Skalka 

(Obr.42). Jednotlivé mapové listy ZML Skalka sa nachádzajú v prílohe č.15. 
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Obr. 41 Podnikový klad mapových listov firmy Cement Hranice, a.s 

 

 

Obr. 42 Rozdelenie lomu skalka na jednotlivé mapové listy 
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10 VIZUALIZÁCIA MODELU 

V dnešnej modernej dobe priestorových dát je snaha všetko riešiť priestorovo, takže 

aj keď to nebolo vyžadované, bol vyhotovený čiastočný 3D drátový model vytvorený 

z nameraných údajov, čiže z 1418 podrobných bodov. Súradnice použitých bodov pre 

tvorbu 3D modelu sa nachádzajú v prílohe č.12. Protokol z vytvorenia GRID modelu sa 

nachádza v prílohe č.13. Na modeli je krásne vidno priebeh jednotlivých etáži, ktoré naozaj 

korešpondujú s vykreslenými mapovými listami (Obr.43).  

 

Obr. 43 Ukážka 3D modelu z nameraných údajov v teréne 

V prílohe č.14 sa nachádza aj farebná vizualizácia lomu spolu s farebnou škálou, 

ktorá zobrazuje nadmorské výšky v intervale 10 m.  

Zhodnosť vyhotoveného 3D modelu s aktuálnym stavom jednotlivých etáži v lome 

Skalka je viditeľná vo fotodokumentácii, ktorá je umiestnená v prílohe č.16. 
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11 ZÁVER 

V závere by som rada zhrnula a zhodnotila dosiahnuté výsledky. 

Po vstupe do areálu podniku Cement Hranice, a.s., bola absolvovaná v rámci 

rekognoskácie, obhliadka lomu so závodným lomu Ing. Masaříkom. Pánom Ing. Masařík 

boli ukázané všetky zmeny, ktoré boli vykonané za posledný rok. Po dohode, pôvodný stav 

nemusel byť meraný, ale bol prevzatý zo ZML 2015. Po rekognoskácii lomu Skalka bolo 

zistené, že v lome sa nachádza kvalitné ZDPBP, ktoré je postačujúce. Overenie ZDPBP 

bolo vykonané pred každým meraním pretínaním z uhlov a z dĺžok. Keďže hodnoty 

nepresiahli hodnoty, ktoré udáva [1], ZDPBP bolo použité na zameranie podrobných 

bodov. Bodové pole bolo doplnené len jedným rajónom 4001, ktorého poloha bola overená 

metódou prechodného stanoviska.  

Pre rýchlosť a efektívnosť merania bol lom zameraný dvomi metódami, a to 

priestorovou polárnou metódou, kde bolo zameraných 749 podrobných bodov a metódou 

RTK s využitím technológie GNSS, kde bolo zameraných 669 podrobných bodov. 

Presnosť zameraných podrobných bodov spĺňa požiadavku na presnosť podľa [1], čiže 

strednú súradnicovú chybu  0,14 m. Meranie bolo pripojené do súradnicového systému S-

JTSK a výškového systému Bpv, pri priestorovej polárnej metóde na základe existujúceho 

ZDPBP v lome, a pri technológii GNSS bola poloha podrobných bodov určovaná priamo 

v S-JTSK na základe globálneho transformačného kľúča, ktorý bol načítaný v GNSS 

aparatúre.  

 Spracovanie nameraných dát prebiehalo v dvoch etapách. Prvá etapa pozostávala 

zo spracovania nameraných údajov a vypočítania polohy bodov (Y, X, Z) v SW Groma 8.0 

a druhá etapa spočívala v grafickom spracovaní týchto dát. 

Grafické spracovanie aktuálnej ZML podľa platných právnych predpisov bolo 

vykonané v SW Kokeš 12.33.79144. Vzhľadom na to, že lom nebol zameriavaný celý, ale 

len jeho časť, kde prebieha ťažba, bol pôvodný stav doplnený z predchádzajúcej mapy 

ZML 2015. Keďže ZML 2015 bola vo formáte .dgn, po nahraní do SW Kokeš došlo 

k patričným zmenám v grafike, ako napr. zmeny typov a hrúbok línii, strata vyznačenia 

rekultivácie,  a i., bolo nutnosťou vytvoriť si vlastnú tabuľku čiar, ktorá spĺňa podmienky 

podľa [1] a opraviť vzniknuté chyby. V závere grafického spracovania bola mapa 

podložená mapou ZM10 na základne využitia WMS serveru, ktorý bezplatne poskytuje 

ČÚZK, pre doplnenie vrstevníc v DP. Po doplnení vrstevníc do mapy a jej kontrole, bola 

vytvorená grafika rozdelená na mapové listy, podľa kladu mám ZMVM ČR v mierke 

M 1:1000 a doplnená o rámové a mimorámové údaje podľa [16]. Výsledná ZML je 

rozdelená na štyri mapové listy. 

Počas vyhotovenia tejto práce som získala mnoho praktických skúsenosti 

súvisiacich s riešením problematiky od zamerania lomu cez spracovanie nameraných 

údajov až po grafické vyhotovenie základnej mapy lomu. Pri grafickom spracovaní som sa 
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musela dokonale naučiť pracovať v SW Kokeš, najmä v definovaní tabuliek čiar, 

zjednocovaní vrstiev, a i.  

Tieto nadobudnuté praktické skúsenosti mi ponúkli veľmi dobrý štart v tejto 

oblasti, ktorej by som sa veľmi rada aj naďalej venovala po ukončení môjho štúdia.  

Praktické výsledky mojej diplomovej práce boli poskytnuté závodnému lomu p. 

Ing. Masaříkovi. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

.dgn – výmenný formát, vektorový súbor SW Microstation 

.stx – výmenný formát súradníc pre SW Kokeš 

3D  - trojrozmerné 

Bpv – balt po vyrovnaní 

CD – optický disk určený k ukladaniu digitálnych dát, z angl. Compact Disc 

ČSN – česká technická norma 

ČSN EN ISO – česká technická norma prevzatá z medzinárodnej organizácie 

        pre štandardizáciu 

DBP – banské bodové pole 

DBP – básne bodové pole 

DMP – bansko - meračská dokumentácia 

DP – dobývací priestor 

GALIELO – plánovaný kozmický systém, ktorý má byť alternatívou ku GPS a GLONASS 

GLONASS – ruský družicový satelitný system, z ruj. (ГЛОбальная НАвигационная 

        Спутниковая Система) 

GNSS – globálny navigačný satelitný systém, z angl. global navigation satellite system 

GRID – mriežka 

m.n.m – metrov nad morom 

NAVSTAR GPS – americký globálny pozičný systém, z angl. NAVigation Signal Timing  

        And Ranging Global Positioning Systém 

OHSAS – norma ochrany zdravia a bezpečnosti, z angl. Occupational Health and Safety 

        Assessment Specification 

PDBP – podrobné banské bodové pole 

PDPBP – podrobné banské polohové bodové pole 

PDVBP – podrobné banské výškové bodové pole 

RGB – aditívny farebný model, pri ktorom svetlo želanej farby vzniká zmiešaním    

        červeného, zeleného a modrého svetla vhodnej intenzity 

RTK – meranie v reálnom čase, z angl. Real time Kinematic  

S – JTSK – systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

SW - software  

ZDBP – základné banské bodové pole 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Farebn%C3%BD_model
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vidite%C4%BEn%C3%A9_svetlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Farba_(fyzika)
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ZDPBP– základné banské polohové bodové pole  

ZDVBP – základné banské výškové bodové pole 

ZM10 – základná mapa Českej republiky v mierke M 1: 10 000 

ZML – základná mapa lomu 
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