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ÚVOD: 

   Mojí úlohou bylo vytýčit dobývací prostor lomu Veselíčko, doplnění a ověření 

polohového a výškového bodového pole v daném lomu. 

    Lom se nachází na okraji obce Veselíčko v katastrálním území Veselíčko, 

přibližně 5km západně od města Lipník nad Bečvou. Jedná se o lom organizace 

Kamenolomy ČR s.r.o. V době měření nebyla těžba aktivní. 

   Samotnému měření předcházela rekognoskace daného území. Po rekognoskaci 

jsem navrhl způsob připojení bodového pole a byl navržen způsob jeho zaměření. 

Bodové pole jsem doplnil o sedm nových bodů, které jsem následně stabilizoval 

v terénu. Taktéž byl navržen způsob vytyčení bodů dobývacího prostoru. Zvolil 

jsem metodu za pomoci GPS. 

   Zaměření polohového bodového pole bylo provedeno uzavřeným, orientovaným 

polygonovým pořadem. Polygonový pořad vycházel z trigonometrického bodu 

číslo 210, s orientací na trigonometrické body číslo 7 a 10. Bod číslo 210 se 

nachází u vjezdu do lomu. Pro ověření výšek bodů výškového bodového pole 

jsem navrhl nivelační pořad se začátkem na bodě 210. Body výškového bodového 

pole byly zaměřeny metodou geometrické nivelace ze středu tam i zpět, 

technickou nivelací. 

   Metody měření a kritéria přesnosti byly stanoveny v souladu s vyhláškou 

Českého báňského úřadu číslo 435/1997 Sb., o důlně měřické dokumentaci při 

hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem. 
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1. REKOGNOSKACE TERÉNU 

1.1 Lokalizace 

   Zájmová lokalita leží v Olomouckém kraji, okres Přerov. Jedná se o lom u obce 

Veselíčko, která se nachází přibližně 5km od města Lipník nad Bečvou. 

Obrázek 1: Lokalizace zájmové lokality 

 

   Samotný lom se nachází na okraji obce, hned vedle silnice číslo 43610, spojující 

obce Dolní Újezd a Lazníky. Jedná se o lom organizace Kamenolomy ČR s.r.o. 

Těží se zde hornina moravská droba, z které jsou následní úpravou vyráběné 

frakce: lomový kámen, zához do 200kg a zához nad 200kg. Následné využití je 

zejména u silničních, vodohospodářských a inženýrských staveb. Po dobu měření 

nebyla těžba aktivní. 
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Obrázek 2: Lom Veselíčko 

1.2 Průzkum bodového pole 

   Základní údaje pro šetření připojení do S-JTSK jsem získal z webového rozhraní 

http://bodovapole.cuzk.cz, který poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální. 

Údaje o bodovém poli v daném lomu jsem získal z provozní důlní mapy lomu 

evidenční číslo 04-01/02 aktualizované ke dni 27. 10. 2010 a seznamu 

jednotlivých bodů, který obsahoval souřadnice v systému S-JTSK a nadmořské 

výšky v systému Bpv. 

   Z uvedených zdrojů jsem zjistil, že pro možnost připojení je v blízkosti lomu 

zhušťovací bod trigonometrické sítě číslo 210 s možností orientace na 

trigonometrický bod číslo 7 (oba TL 3519) a na trigonometrický bod číslo 10 (TL 

3514). Podle provozní důlní mapy a přiloženého seznamu se měli nacházet v lomu 

dva body podrobného důlního bodového pole a to body číslo 5001 a 5012 a 

celkem deset bodů, které vytyčovali daný dobývací prostor. 

   Při rekognoskaci v terénu byli body 210, 7, 10, 5001 a 5012 nalezeny a bylo 

možné je použít pro měření. Bod číslo 210 se nacházel u vjezdu do lomu a byl 

stabilizován kamenným hranolem. Bod číslo 7 je situován zhruba 1,3km jižně, v 

poli na vrcholu ploché kupy a bod 10 je kostel v obci Osek nad Bečvou. Bod 5001 

se nachází vedle vrat do lomu, na vrcholu kopečku po pravé straně, je stabilizován 

kovovou trubkou o čtvercovém průřezu. Bod 5012 je stabilizován kovovým hřebem 

na kameni vedle lampy, před bránou do lomu. Dále jsem po zhlédnutí dané 

http://bodovapole.cuzk.cz/
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situace navrhl doplnění podrobného důlního polohového a výškového bodového 

pole v lomu a způsob zaměření těchto bodů. 

1.3 Doplnění podrobného důlního bodového pole 

   Při rekognoskaci v terénu byl zjištěn malý počet bodů polohového a výškového 

bodového pole v daném prostoru. Proto jsem navrhl jeho doplnění o sedm bodů, 

které jsem následně stabilizoval. Stabilizace byla provedena kovovými roxory. 

Body byly voleny tak, aby byla mezi nimi dobrá viditelnost, protože tyto byly 

navrhované jako vrcholy následně měřeného polygonového pořadu. 
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2. ZAMĚŘENÍ BODŮ VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE 

   Pro ověření výšek známých bodů a určení výšek nových bodů výškového 

bodového pole byla zvolena metoda geometrické nivelace ze středu, technickou 

nivelací. 

2.1 Geometrická nivelace ze středu 

   Nivelační přístroj stavíme vždy přibližně do středu mezi dva určované body. Na 

bodech A a B jsou postaveny nivelační latě, na každé z nich provedeme čtení lA 

(vzad) a lB (vpřed). Z těchto hodnot určíme převýšení vAB mezi body A a B i výšku 

bodu B. Při větší vzdálenosti, nebo větším převýšení se úsek rozdělí na menší 

části, tzv. sestavy[3].   

 (Viz. obr.3). Výška bodu  B  se vypočte ze známé výšky bodu A [3]: 

p

B

z

AAABAB llvvvv   (1) 

   

Je-li vzdálenost AB značná, rozdělí se úsek na menší pomocí mezibodů  l….n 

vAB = vAl + v1,2 ….. + vn-1,n +  vnB (2) 

   

rozepsáním dostaneme  

     pBz

n

pzpz

AAB llllllv  ....211  (3) 

  

                                                              

sečtením hodnot platí: 

   Bpn

A

z

AB llv 1   (4)                                                                                                    

výška určovaného bodu: 

ABAB vvv                   (5) 

                                                                                                       . 
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Obrázek 3: Princip geometrické nivelace 

 

 

2.2 Použité pomůcky při nivelaci 

   Při měření byl použit nivelační přístroj Leica Runner 24 s dvojicí teleskopických 

hliníkových nivelačních latí a dvě stabilní kovové nivelační podložky. 

 

 

Obrázek 4: Leica Runner 24 

Technické parametry Leica Runner 24  

   Střední kilometrová chyba měření 2.0 mm. Zvětšení dalekohledu 24x, průměr 

objektivu 36 mm. Nejkratší ohnisková vzdálenost 0.8 m, aditivní konstanta 0. 

Kompenzátor:  Pracovní rozsah ± 15‘, nastavitelná přesnost (zákl. odchylka) 0.5’’, 
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citlivost krabicové libely 10’/2 mm. Horizontální kruh (kovový) 360°. Dělení 

horizontálního kruhu 1°, hmotnost 2 kg, pracovní teplotní rozsah -20°C do +50°C. 

 

2.3 Postup měření 

   Pro ověření bodů výškového bodového pole a určení výšek nových bodů byl 

použit nivelační pořad. Pořad byl veden ze známého bodu číslo 210 na bod 5106 

a zpět, přičemž byly zaměřeny všechny body výškového bodového pole v lomu. 

Jako metoda byla zvolena geometrická nivelace ze středu (kromě bodu 5001, 

kterého výška byla určena trigonometricky, viz. příloha č. 1, str. 3), výšky 

jednotlivých bodů byly určeny technickou nivelací, ve výškovém systému Bpv. 

Následně byly výšky bodů vypočteny a jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1: Výšky bodů podrobného důlního bodového pole 

Číslo 

bodu 

Měření 

Průměr (m) Tam Zpět 

210 290,77 290,77 290,77 

5012 301,386 301,394 301,39 

5101 311,593 311,615 311,60 

5102 319,492 319,503 319,50 

5103 324,382 324,392 324,39 

5104 331,202 331,208 331,20 

5105 339,204 339,207 339,20 

5106 339,499 339,499 339,50 

5107 326,183 326,183 326,18 

5001 309,000 309,000 309,00 
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2.4 Stanovení přesnosti nivelačního pořadu 

   Při technické nivelaci nesmí uzávěr nivelačního pořadu překročit hodnotu 

∆vmax =  ±40. 10−3.  𝐿         𝑚        (6) 

                 

 Kde  𝐿  je délka pořadu v km 

V mém případě byla délka pořadu 1,5km, dovolená odchylka tedy bude: 

∆vmax =  ±40. 10−3.  1,5 = 0,049𝑚      (7) 

     

Z naměřených hodnot převýšení byl stanoven uzávěr nivelačního pořadu: 

∆v =   𝑙𝑧 −   𝑙𝑝 = 78679 − 78652 = 0,027𝑚     (8) 

   

∆v < ∆vmax  

Z vypočtených hodnot vyplývá, že podmínka byla zplněna. 

 

 

2.5 Stanovení středních chyb převýšení 

Tabulka 2: Stanovení středních chyb převýšení 

n l´(m) l´´(m) s(km) x(m) p d(mm) dd(mm) d+1(mm) (d+1)²(mm) pdd(mm) dd/s(mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 28,722 -28,733 0,23 28,7275 4,348 -11 121 10 100 526,108 526,087 

2 11,71 -11,705 0,27 11,7075 3,704 5 25 6 36 92,6 92,5926 

3 8,297 -8,291 0,25 8,294 4 6 36 7 49 144 144 

∑ 48,729 -48,729 0,75 48,729   0 182   185 762,708 762,68 

 

V sloupci 1 je číslo oddílu. Sloupec 2 a 3 obsahuje hodnoty převýšení v daném 

oddílu a v sloupci 4 je délka oddílu. 
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Sloupec 5 je aritmetickým průměrem hodnot ve sloupcích 2 a 3. Suma hodnot X je 

námi hledaná střední hodnota převýšení … 

x =
l´+l´´

2
       (9)                                      

              

Hodnota p ve sloupci 6 je váha měření jednotlivých úseků a je závislá na délce 

úseku, stanovíme ji ze vzorce … 

p =
1

s
    (10)  

Hodnotu d ve sloupci 7 dostaneme ze vzorce … 

d = l´ + l´´       (11)                                                                                                         

Hodnoty v dalších sloupcích slouží jednak ke kontrole správnosti výpočtů: 

 dd =   d + 1 2 − 2 d − n       (12)                                                                            

A následně pomocí nich stanovujeme jednotlivé střední chyby. 

 

Střední kilometrová chyba jednoho měření m0 ... 

m0 = ± 
1

2n
 

dd

s
 = ±11,27mm              (13)                                                                    

Střední kilometrová chyba aritmetického průměru m0x… 

mox = ±
1

2
 

1

n
 

dd

s
 =  ±7,97 mm             (14)                                                                 

Střední chyba celého pořadu ms … 

ms = ±m0x  s = ±6,90 mm      (15)                                                                           

Nakonec stanovíme střední hodnotu převýšení s dosaženou střední chybou 

x = 48,729m ± 0,007m                                                               
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3. ZAMĚŘENÍ BODŮ POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE 

3.1 Určování polohy bodů polygonovým měřením 

   Základem polygonového měření je postupné určování poloh bodů na základě 

známé polohy daného bodu, měřené vzdálenosti a směrníku k bodu hledanému. 

Postupným zaměřováním levostranných vrcholových úhlů a délek, propojujeme 

nové a dané body do určitého celku polygonového pořadu[1]. 

Obecný postup řešení: 

   Mějmě dva známe body A(xA, yA), B(xB, yB) a další po sobě následující body 

1,2,3…n[1] 

 

 

 

  

 B    n 

   

Obrázek 5: Obecný polygonový pořad 

Měřením určíme vrcholové úhly ωB až ωn-1 a vodorovné délky sB,1 až sn-1,n. 

Nejprve stanovíme směrník σAB výchozí strany AB. 

σAB = arc tg
yB −yA

xB −xA
         (16) 

 

Směrníky dalších stran vypočteme ze vztahů: 

σB1 = σAB + ωB −  200gon   

σ12 = σB1 + ω1 −  200gon   
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σ23 = σ12 + ω2 −  200gon   

Obecně: 

σn−1,n = σn−2,n−1 + ωn−1 −  200gon        (17) 

Kontrola je: 

σn−1,n = σAB +  ω B
n−1 −  k. 200gon        (18) 

 

Pro souřadnice bude platit: 

𝑦1 =  𝑦𝐵 +  𝑠𝐵,1. sin σB1 …  𝑥1 =  𝑥𝐵 +  𝑠𝐵,1. cos σB1 

𝑦2 =  𝑦1 +  𝑠1,2. sin σ12 …  𝑥2 =  𝑥1 +  𝑠1,2. cos σ12 

𝑦3 =  𝑦2 + 𝑠2,3. sin σ23 …  𝑥3 =  𝑥2 +  𝑠2,3. cos σ23 

Obecně tedy bude platit: 

𝑦𝑛 =  𝑦𝑛−1 +  𝑠𝑛−1,𝑛 . sin σn−1,n …  𝑥𝑛 =  𝑥𝑛−1 +  𝑠𝑛−1,𝑛 . cos σn−1,n    (19) 

Kontrola: 

𝑦𝑛 =  𝑦𝐵 +   𝑠. 𝑠𝑖𝑛σ 𝐵,1
𝑛−1,𝑛 …  𝑥𝑛 =  𝑥𝐵 +   𝑠. 𝑐𝑜𝑠σ 𝐵,1

𝑛−1,𝑛      (20) 

 

3.2 Postup měření 

   Po rekognoskaci a zvážení místní situace jsem navrhl jako způsob doplnění 

podrobného důlního bodového pole v lomu uzavřený polygonový pořad 

s orientací. Začátek polygonového pořadu byl na bodě 210, který je zhušťovacím 

bodem trigonometrické sítě. Bod se nachází u vjezdu do lomu. Z počátečního 

bodu byly provedeny dvě orientace a to na trigonometrické body 7 a 10. Dále 

pořad postupoval po nově stabilizovaných bodech číslo 5101 až 5107. V rámci 

navrženého polygonového pořadu byly zaměřeny i body 5001 a 5012, jednalo se o 

body, kterých údaje byly získány z poskytnuté provozní důlní mapy a přiloženého 

seznamu bodů. 
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Obrázek 6: Měřený polygonový pořad 

   Měření bylo prováděno totální stanicí Leica TCR 307 (obrázek č. 7). Úhly byly na 

jednotlivých stanovištích měřeny ve dvou skupinách. Délky stran polygonového 

pořadu byly měřeny dva krát. Celková délka činila 1209m. Výsledné souřadnice 

bodů jsou vypočteny v souřadnicovém systému JTSK a jsou uvedeny v tabulce 

číslo 3. Výpočty a zpracování naměřených hodnot byly provedeny v softwaru 

GROMA a KOKEŠ. 
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Protokol o výpočte polygonového pořadu z programu Groma 

POLYGONOVÝ POŘAD 

Orientace osnovy na bodě 210: 

         Bod            Y            X          

         210   530359.020  1130348.090           

------------------------------------------------ 

Orientace: 

         Bod            Y            X          

           7   530298.820  1131723.280           

------------------------------------------------ 

         Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red. 

           7    0.0000  397.2149    0.0000                               

---------------------------------------------------------------------------------- 

Orientační posun       : 397.2149g 
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Naměřené hodnoty: 

         Bod    S zpět   S vpřed      Úhel    V úhlu 

               Směrník   D vpřed    D zpět         D   Dp - Dz 

-------------------------------------------------------------- 

              397.2149 

         210    0.0000  277.9866  277.9866    0.0000 

              275.2015    93.380    93.382    93.381    -0.002 

        5012    0.0000  135.8282  135.8282    0.0000 

              211.0297   123.927   123.928   123.928    -0.001 

        5101    0.0000  230.9592  230.9592    0.0000 

              241.9889    61.738    61.738    61.738     0.000 

        5102    0.0000  202.2140  202.2140    0.0000 

              244.2029   119.071   119.073   119.072    -0.002 

        5103    0.0000  188.7334  188.7334    0.0000 

              232.9363   116.701   116.702   116.702    -0.001 

        5104    0.0000  305.5890  305.5890    0.0000 

              338.5253    85.222    85.225    85.224    -0.003 

        5105    0.0000  212.7500  212.7500    0.0000 

              351.2753   102.768   102.767   102.768     0.001 

        5106    0.0000  303.4394  303.4394    0.0000 

               54.7147    77.850    77.854    77.852    -0.004 

        5107    0.0000  207.4124  207.4124    0.0000 

               62.1271   291.028   291.031   291.030    -0.003 

        5001    0.0000  195.0236  195.0236    0.0000 

               57.1507    43.877    43.877    43.877     0.000 

        5012    0.0000  218.1848  218.1848    0.0000 

               75.3355    93.381    93.382    93.382    -0.001 
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Parametry polygonového pořadu: 

------------------------------ 

Typ pořadu                         : Uzavřený 

Délka přadu                        : 1208.951m 

Odchylka Y/X                       :    0.006m /    0.104m 

Polohová odchylka                  :    0.104m 

Nejmenší vrcholový úhel            :  94.4110g 

 

Vypočtené body: 

         Bod            Y            X 

-------------------------------------- 

        5012   530272.635  1130312.633 

        5101   530251.272  1130190.576 

        5102   530213.441  1130141.793 

        5103   530137.250  1130050.301 

        5104   530079.531  1129948.886 

        5105   530009.442  1129997.375 

        5106   529938.246  1130071.493 

        5107   529997.218  1130122.326 

        5001   530238.251  1130285.449 

        5012   530272.559  1130312.805 

-------------------------------------- 

Test polygonového pořadu: 

------------------------- 

Polohová odchylka [m]: Skutečná hodnota:    0.104, Mezní hodnota:    0.271 

Mezní délka pořadu [m]: Skutečná hodnota: 1208.951, Mezní hodnota: 1500.000 

Mezní délka strany [m]: Skutečná hodnota:  291.030, Mezní hodnota:  400.000 
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Obrázek 7: Totální stanice Leica TCR 307 

 

Tabulka 3: Souřadnice bodů podrobného důlního bodového pole 

Bod Y (m) X (m) 

5012 530272,597 1130312,719 

5101 530251,272 1130190,576 

5102 530213,441 1130141,793 

5103 530137,250 1130050,301 

5104 530079,531 1129948,886 

5105 530009,442 1129997,375 

5106 529938,246 1130071,493 

5107 529997,218 1130122,326 

5001 530238,251 1130285,449 
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3.3 Přesnost polygonového pořadu 

   Vlivem náhodných odchylek úhlového a délkového měření nebude směr 

poslední strany a souřadnice posledního bodu přesně určeny. 

Důležitými kritérii pro posouzení přesnosti polygonových pořadů jsou: 

1. Přesnost ve směru poslední strany 

2. Podélná a příčná odchylka 

3. Přesnost v poloze koncového bodu 

Přesnost ve směru poslední strany 

   Přesnost ve směru poslední strany je dána střední chybou směrníku této strany 

(mσn−1,n). Za předpokladu, že směrník výchozí strany považujeme za bezchybný 

a měřím-li úhly se stejnou přesností, pak platí[2]: 

𝑚σn−1,n =  ±𝑚𝜔 𝑛         (21) 

Kde: 

mω …střední chyba měřeného úhlu 

n … počet měřených úhlů 

Podélná a příčná odchylka polygonového pořadu 

   Vlivem chyb délkového a úhlového měření bude koncový bod polygonového 

pořadu určen s určitou chybou. Odchylku Ox,y můžeme rozložit, buď do složek Ox, 

Oy ve směru souřadnicových os, nebo do generálního směru polygonového 

pořadu ΔL a směru na něj kolmého Q[2]. 

ΔL … podélná odchylka (vzniká převážně vlivem chyb délkového měření) 

Q … příčná odchylka (uplatňují se zejména chyby úhlového měření) 
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Pro výpočet platí vztahy: 

∆𝐿 =  ±𝜆 𝐿          (22) 

Kde: 

±𝜆 … střední jednotková chyba délkového měření 

L … celková délka polygonového pořadu 

𝑄2 =  
𝑚𝜔

´´2

𝜌 ´´2
 .  𝑅𝑅          (23) 

Kde: 

R … délky průvodičů (vzdálenosti jednotlivých bodů od posledního bodu 

polygonového pořadu) 

Střední chyba v poloze koncového bodu 

   Je způsobena vlivem chyb délkového a úhlového měření a platí pro ní vztah: 

𝑚𝑥𝑦 =   ∆𝐿2 +  𝑄2         (24) 

Je zřejmé, že střední chyba v poloze koncového bodu závisí na přesnosti 

úhlového a délkového měření a na délce a tvaru polygonového pořadu[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Michal Rástočný: Vytyčení dobývacího prostoru Veselíčko 
 

2011 26 
 

3.4 Posouzení přesnosti měřeného polygonového pořadu 

   Maximální povolené odchylky stanovuje vyhláška Českého báňského úřadu 

číslo 435/1997 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých 

činnostech prováděných hornickým způsobem. 

Přesnost ve směru poslední strany 

   Povolená odchylka ve směrníku poslední strany měřeného polygonového 

pořadu nesmí překročit hodnotu: 

𝑚σn−1,n =  ±30´´.  𝑛        (25) 

Kde: 

n …počet měřených vrcholových úhlů 

Stanovíme maximální hodnotu odchylky: 

𝑚σn−1,n =  ±30´´.  11 = ±99´´       (26) 

Stanovíme hodnotu dosažené odchylky: 

𝑚σn−1,n =   𝜔´ −  𝜔 = 40´´       (27) 

Kde: 

 𝜔´  … suma měřených vrcholových úhlů 

 𝜔  = (n+2). 200g 

Z vypočtených hodnot je možné tvrdit, že podmínka byla splněna. 
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Střední chyba v poloze koncového bodu 

   Pro přesnost v poloze bodů podrobného důlního polohového bodového pole 

určených polygonovým pořadem platí povolená odchylka koncového bodu 

polygonového pořadu: 

 

𝑚𝑥𝑦 = ±10−3.  𝑘1. 𝐿 + 𝑘2.  𝑅𝑅      𝑚       (28) 

Kde: 

k1= 10, k2= 0,08 

L … součet délek měřených stran v metrech 

 𝑅𝑅  … je součet čtverců přímých vzdáleností jednotlivých bodů polygonového 

pořadu od koncového bodu v metrech 

Stanovíme maximální hodnotu odchylky: 

𝑚𝑥𝑦 = ±10−3.  10.1209 + 0,08.  𝑅𝑅 = 0,271𝑚     (29) 

 

Stanovíme hodnotu dosažené odchylky: 

𝑚𝑥𝑦 =   ∆𝐿2 +  𝑄2 =  0,0062 + 0,1042 = 0,104𝑚    (30) 

Maximální povolená odchylka nebyla překročena. 

Poznámka: Stanovení odchylky proběhlo v programu Groma. 

 

3.5 Porovnání známých bodů 

V tabulce číslo 4 jsou uvedeny souřadnice bodů podrobného důlního bodového 

pole číslo 5012 a 5001, kterých hodnoty byly poskytnuty organizací a byly 

nalezeny při rekognoskaci. 

Tabulka 4:  Porovnání známých bodů 

Bod 
Poskytnuté souř. Změřené souř. 

Y X Z Y X Z 

5012 530272,60 1130312,68 301,39 530272,60 1130312,72 301,39 

5001 530238,31 1130285,36 309,00 530238,25 1130285,45 309,00 
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4. VYTYČENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU 

 

4.1 Dobývací prostor  

   Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle 

rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby 

a úložní poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto. Při stanovení 

dobývacího prostoru se vychází ze stanoveného chráněného ložiskového území a 

musí se přihlédnout i k dobývání sousedních ložisek a k vlivu dobývání[5].  

   Dobývací prostor může zahrnovat jedno nebo více výhradních ložisek nebo, je-li 

to vzhledem k rozsahu ložiska účelné, jen část výhradního ložiska[5]. 

   Dobývací prostor se stanoví pro dobývání výhradního ložiska určitého nerostu 

nebo skupiny nerostů. Současně se stanoví, které nerosty výhradního ložiska 

budou dočasně ukládány. Je-li oddělené dobývání jiného nerostu nebo skupiny 

nerostů jinou organizací racionálnější, stanoví se pro jejich dobývání zvláštní 

dobývací prostor[5]. 

 

4.2 Hranice dobývacího prostoru  

   Hranice dobývacího prostoru na povrchu se stanoví uzavřeným geometrickým 

obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy se určují souřadnicemi, udanými v 

platném souřadnicovém systému. Jeho prostorové hranice pod povrchem se 

zpravidla stanoví svislými rovinami, které procházejí povrchovými hranicemi. 

Výjimečně se tyto prostorové hranice mohou stanovit podle přirozených hranic. 

Dobývací prostor může být vymezen i hloubkově[5].  

Obvodní báňský úřad může nařídit, aby hranice dobývacího prostoru byly 

vyznačeny pomezními značkami na povrchu, popřípadě i v důlních dílech, 

zejména je-li to třeba v zákonem chráněném obecném zájmu nebo z hlediska 

chráněných zájmů vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí, které leží v hranicích 

dobývacího prostoru, anebo z hlediska zájmů organizací, jejichž dobývací prostory 

sousedí[5].  

   Hranice stanoveného dobývacího prostoru vyznačí orgán územního plánování v 

územně plánovací dokumentaci[5]. 
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4.3 Popis použitého přístroje 

   Pro vytyčení bodů dobývacího prostoru jsem navrhl metodu za pomoci GPS. Pro 

danou metodu jsem se rozhodl pro nepřístupný terén. 

   Měření bylo prováděno přístrojem Topcon Hiper se záznamovým zařízením 

Topcon FC 100. Pro určení polohy vytyčovaných bodů byla použita metoda RTK. 

Před samotným měřením bylo nutné stanovit transformační klíč. 

 

 

 

Obrázek 8: Přístroj Topcon HiPer + 

 

   Přístroj HiPer+ od firmy Topcon Positioning Systems je dvoufrekvenční GPS+ 

přijímač Obsahující kompaktní přijímač pro geodetické aplikace. HiPer+ je 

multifunkční aparatura s mnohostranným využitím, určená pro přesné trhy. 

Přesnými trhy se rozumí trhy pro zařízení, subsystémy, součásti a software pro 

geodézii, stavebnictví, mapování, stavební inženýrství, přesné zemědělství, 

pozemní stavitelství, řízení zemědělských a zemních strojů, fotogrammetrické 

mapování, hydrografii a pro jakékoliv další použití, které se vztahuje k výše 

uvedeným aplikacím. 

   Aparatura HiPer+ může přijímat a zpracovávat L1 a L2 signály, což znamená 

zlepšení přesnosti geodetického měření a polohy bodů. GPS+ komponent 

přijímačů HiPer+ znamená, že je možné používat signály jak ze satelitů GPS 

(Global Positioning System) provozovaný ministerstvem obrany Spojených Států, 
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tak signály GLONASS (Global Navigation Satellite System), provozovaný Ruskou 

Federací, což zvýší počet dostupných satelitů a tak dále zvýší přesnost měření 

geodetických bodů, nárůst produktivity a snížení nákladů. 

   Kombinace vlastností dvoufrekvenčního měření a GPS+ přijímače dává systému 

HiPer+  předpoklady pro práci v režimu RTK (kinematické měření v reálném čase), 

pro krátké i dlouhé vektory, disponuje dalšími různými funkcemi, včetně potlačení 

vedlejších odrazů signálu. Co-op tracking umožňuje sledovat satelity i pod 

korunami stromů a při slabém a zašuměném signálu.  

 

 

4.4 Stanovení transformačního klíče 

   Jedná se o stanovení identických bodů v systému JTSK a WGS-84. 

Referenčním souřadnicovým systémem GPS je Světový geodetický systém 1984 

(WGS-84). Když pracujeme s GPS, všechny určené souřadnice a souřadnicové 

rozdíly jsou vyjádřené v pravoúhlém geocentrickém souřadnicovém systému 

WGS-84. Na převod do JTSK používáme 7-parametrovou transformaci (parametry 

v translačním posuvu, rotačním posuvu a měřítkový faktor). Vzhledem k lokální 

deformaci JTSK je třeba určovat transformační parametry samostatně pro každou 

lokalitu. Transformační klíč se určí pomocí identických bodů, které musí být 

minimálně tři. 

   Podklady pro stanovení transformačního klíče jsem získal z portálu 

bodovapole.cuzk.cz. Pro transformaci jsem si navrhl body číslo 250, 211, 210, 

201, 219 (obr). Souřadnice a výšky jednotlivých bodů byly získány z geodetických 

údajů a jsou uvedeny v tabulce číslo 5. 

 

 

Tabulka 5: Souřadnice bodů transformačního klíče 

Číslo 
bodu Y X 

Výška 
(m) B L 

Výška 
(m) 

250 530954.64 1129899.91 322.36 49.5325922111 17.4853194111 365.775 

211 531001.08 1131073.56 282.95 49.5220477194 17.4862365917 326.300 

201 528487.35 1130644.81 243.19 49.5280488611 17.5202330806 286.563 

219 528956.88 1129759.32 317.01 49.5355710917 17.5126070917 360.428 

210 530359.02 1130348.09 290.77 49.5290945750 17.4941037833 334.136 
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Obrázek 9: Body transformačního klíče 

 

4.5 Vytyčení bodů dobývacího prostoru metodou RTK 

   Osobitou formou relativních kinematických měření je kinematická metoda 

v reálném čase RTK (Real Time Kinematics). Přístrojové vybavení se skládá 

z jednoho statického přijímače a jednoho pohybujícího se přijímače, kdy obě 

antény uskutečňují simultánní fázové měření.  

   Princip RTK spočívá v okamžitém přenosu měřených údajů referenčního 

přijímače prostřednictvím rádiového spojení do pohybujícího se přijímače. Ten má 

v sobě software na zpracování fázových měření a výpočet transformací, takže 

ihned po inicializaci se z měření přijatých z referenčního přijímače a z vlastních 

měření může uskutečnit celkové zpracování relativního určování polohy. 

   Pro vytyčení bodů dobývacího prostoru jsem požil přístroj Topcon Hiper se 

záznamovým zařízením Topcon FC 100, které pracuje se softwarom TopSurv.  

   Statická část soupravy byla stabilizována a zcentrována na známem bodě číslo 

210. V záznamovém zařízení byla před samotným měřením v programu TopSurv 
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vytvořena nová zakázka. V rámci toho byly zadány souřadnice bodů 

transformačního klíče a taktéž byly uloženy souřadnice vytyčovaných bodů. Po 

zadání všech potřebných hodnot, jsem mohl začat se samotným vytyčováním. 

Celkem se jednalo o deset bodů, kterých přibližná poloha je znázorněna na obr 

číslo 10. 

 

 

Obrázek 10: Dobývací prostor Veselíčko 

 

Postupným zadáváním v záznamovém zařízení jsem vytýčil všech deset bodů. 

Body dobývacího prostoru byly na daném území stabilizovány plastovým 

mezníkem. Dané souřadnice a nově vytýčené souřadnice jsou uvedeny v tabulce 

číslo 6. Grafické vypracování bylo provedeno v programu KOKEŠ v měřítku 

1:2500. Grafické zobrazení bylo provedeno pomocí vyhlášky 435/1992 Sb. Tisk je 

vyhotoven ve formátu A3.  
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Tabulka 6: Souřadnice bodů dobývacího prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 
Zadané souř. Vytýčené souř. 

Y X Y X 

A 530371.04 1130327.01 530371.13 1130327.08 

B 530413.35 1130302.41 530413.31 1130302.43 

C 530453.87 1130270.26 530453.83 1130270.29 

D 530278.05 1130218.30 530278.11 1130218.33 

E 530203.84 1130071.03 530203.90 1130071.00 

F 529970.97 1129776.85 529970.92 1129776.81 

H 529729.39 1129782.47 529729.44 1129782.55 

I 529594.91 1130092.08 529594.92 1130092.01 

J 529918.58 1130288.21 529918.62 1130288.26 

K 530223.57 1130383.15 530223.55 1130383.19 
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5. ZÁVĚR 

   Předmětem diplomové práce bylo vytýčit dobývací prostor lomu Veselíčko a 

doplnění bodového pole v daném prostoru. Měření zahrnovalo vytyčení a 

stabilizaci bodů dobývacího prostoru v terénu, při bodech bodového pole se 

jednalo a stabilizaci nových bodů a následní určení jejich polohy a výšky 

v systému JTSK respektive Bpv. 

   Výsledkem práce jsou v terénu stabilizované body dobývacího prostoru, které 

jsou lomovými body hranice daného prostoru. Taktéž jsou to nově stabilizované 

body podrobného důlního bodového pole i s jejich souřadnicemi, jak polohovými 

tak výškovými. Měřické práce byly vykonávány v souladu s vyhláškou ČBÚ číslo 

435/1992 Sb. 

   Stanovení hranice dobývacího prostoru je důležité pro hospodárné vydobytí 

ložiska. Hranice dobývacího prostoru musí být v souladu se stanoveným 

chráněným ložiskovým územím a taktéž se musí přihlédnout na vliv dobývaní, 

případně i na dobývání sousedních ložisek.  

   Nové body podrobného důlního bodového pole lomu je možné využít pro 

pozdější měřické práce v lomu, jako stanoviska pro podrobné mapování daného 

prostoru, případně jiné měřické práce. 
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