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Anotace: 

Zpracovaná bakalářská práce řeší zaměření provedených skrývkových prací 

v dobývacím prostoru Masty a ochranného valu nahrnutého ze skrývkového materiálu. 

Účelem je vypracování podkladů pro pravidelné doplňování důlně měřické dokumentace 

a výpočet objemu nově vytvořeného ochranného valu pro potřeby evidence hmot 

uložených na odvalech v tomto kamenolomu. První část popisuje zájmovou lokalitu. 

V další části jsou řešeny měřické postupy a vyhodnocovaní naměřených dat. Následně je 

řešena problematika výpočtu objemu valu. V závěrečné části jsou zhodnoceny jednotlivé 

etapy této práce. 

 

Klíčová slova: dobývací prostor, ochranný val, skrývkové práce, výpočet kubatur, 

výhradní ložisko, důlně měřická dokumentace 

 

 

Summary 

This bachelor thesis solves the focus of overburden work in the mining area Masty 

and protective bulwark formed of overburden material. The aim is to produce materials for 

the regular replenishment of mine surveying documentation and calculation of the volume 

of newly formed protective bulwark for the needs of registration materials stored in the 

basins in the quarry. The first part describes the location of interest. In the next part are 

solved surveying procedures and evaluation of measured data and then the issue of 

calculation of the wall. The final section reviewed the various stages of this work. 

 

Keywords: mining area, protective bulwark, overburden work, calculate the volume, 

exclusive focus, mine surveying documentation 
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ÚVOD 

Zadaným úkolem je zaměření provedených skrývkových prací a ochranného valu 

v dobývacím prostoru Masty. Za účelem splnění požadavků horních předpisů je proveden 

také výpočet kubatury valu. 

Jelikož byl pro ložisko stavebního kamene v lomu Masty stanoven dobývací 

prostor, musí být veškeré měřické práce na této lokalitě prováděny v souladu s vyhláškou 

[1] č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých 

činnostech prováděných hornickým způsobem v platném znění. 

První část práce obsahuje stručný popis zájmové lokality lomu včetně geologických 

poměrů ložiska, s uvedením technologie těžby a zpracování dobývaného nerostu. 

V další části je uveden postup při přípravě podkladů a rekognoskace terénu, na 

který již navazuje samotné zaměření dané lokality. V návaznosti na tyto úkony je dále 

popsáno zpracování měřených dat a vyhotovení výkresové dokumentace. 

Poslední část obsahuje problematiku a podrobný postup výpočtu kubatury 

zaměřeného ochranného valu. 

Dokumentace je vyhotovena v souřadnicových systémech JTSK a Bpv. Výpočty, 

včetně grafického zpracování, jsou provedeny v počítači v geodetickém programu Kokeš. 

Konstrukce vrstevnic a výpočet objemů pomocí DMT programu ATLAS. 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LOKALITĚ 

1.1 Popis zájmového prostoru 

Kamenolom Masty se nachází v podhůří Orlických hor na trase silnice I. třídy č. 14 

mezi městy Rychnov nad Kněžnou a Dobruškou. Báze kamenolomu leží při břehu Zlatého 

potoka cca 2 km severovýchodním směrem od Obce Bílý Újezd. Dopravní napojení je 

zajištěno silnicí III/32116 do obce Bílý Újezd, kde se dále napojuje na již uvedenou 

komunikaci I/14. 

 

 

Obrázek č. 1 – Poloha lomu Masty v rámci ČR 

 

 

Obrázek č. 2 – Podrobná lokalizace lomu 

 

Lom Masty 
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Těžební prostor je rozdělen Zlatým potokem na dva dílčí lomy, které se nacházejí 

v převážné míře v katastrálním území Masty a katastrálním území Hlinné u Dobrého. 

Samotná těžba stavebního kamene probíhá v současná době pouze v k.ú. Masty. Na 

obrázku č. 3 je přehledně zachycen rozsah kamenolomu. Předmětné skrývkové práce jsou 

realizovány v západní až severozápadní části níže uvedeného obrázku 

 

 

Obrázek č. 3 – Letecký snímek zájmové lokality před zahájením skrývkových prací 

1.2 Stručná geologická charakteristika ložiska 

Výhradní ložisko stavebního kamene č. 3 023 000 MASTY využívá těžební 

organizace M – SILNICE a.s. 

Etapa prvního vyhledávacího průzkumu proběhla na lokalitě v roce 1960. Tímto 

průzkumem bylo zjištěno, že v předpolí tehdejšího lomu v těžbě (k.ú. Svinná) nelze zajistit 

potřebné množství suroviny. Proto byly průzkumné práce orientovány také do míst na 

pravém břehu Zlatého potoka. 
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Etapa podrobného průzkumu ihned navázala na etapu vyhledávací a byla ukončena 

v roce 1961 závěrečnou zprávou o vyhodnocení ložiska dioritu a metabazik ložiska Masty 

– č.úkolu 52 331 080/D.  

Při otvírce části ložiska na pravém břehu potoka byla zjištěna nezpracovatelnost 

nadložních křídových sedimentů. Aby bylo upřesněno jejich plošné rozšíření, byla v tomto 

prostoru v roce 1970 realizována geologická dorozvědka. 

Geologickými pracemi z let 1961 a 1970 nebyla jednoznačně vyřešena pozice 

křídových sedimentů v předpolí lomu. Proto bylo v roce 1978 přikročeno k realizaci 

dalšího dorozvědkového průzkumu. Výsledky prací jsou obsaženy v závěrečné zprávě 

z roku 1981 „Masty – 02 79 5025“. 

Posledním geologickým průzkumem realizovaným v hranicích stanoveného 

dobývacího prostoru bylo doověření zásob suroviny pro uvažované zahloubení v obou 

lomech, jak v k.ú. Masty (na bázi 315 m n.m.), tak i v k.ú. Hlinné (na bázi 330 m n.m.). 

Průzkumné práce byly realizovány firmou UNIGEO a.s., divize Geoprůzkum Brno. 

Závěrečná zpráva byla dokončena v lednu 2008. Vypočtené zásoby jsou promítnuty do 

celostátních bilancí. 

Horniny na zdejším ložisku jsou podle novějších výzkumů řazeny do orlicko-

kladské jednotky, do novoměstského krystalinika, tvořeného komplexem fylitů 

a metamorfovaných bazických vyvřelin. Stratigraficky jsou řazeny do prekambria. Horniny 

byly postiženy celou řadou tektonicko-metamorfních pochodů od tektogeneze kaledonské 

(kadomské vrásnění) až po zlomovou tektoniku saxonskou. 

Vlastní ložiskové území je tvořeno polohami různě intenzivně přeměněných 

bazických eruptiv, souhrnně označovaných jako metabazity. Rozlišení jednotlivých dílčích 

typů je makroskopicky téměř nemožné. Z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností 

a technologického hodnocení horniny jako užitkové složky jsou jednotlivé dílčí typy téměř 

srovnatelné. 

Dříve byly zdejší horniny popisovány značně nejednotně, např. jako jemnozrnné 

diority, diabasy, diabasové tufy, zelené břidlice apod. Jedná se o horniny velmi rozmanité 

s častými faciálními přechody, s různým stupněm metamorfózy. Proto jsou označovány 

i jako chloritické, aktinolitické či amfibolické břidlice až masivní amfibolity. 
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V nadloží ložiska jsou místy zachované denudační ostrůvky tvořené relikty 

křídových hornin. Na bázi to jsou šedomodré jíly s rezavými partiemi, dále rezavě žluté 

a šedé jíly chloriticko-kaolinické. Nad nimi jsou pak polohy glaukonitických pískovců 

a opuk s vložkami jílovců a siltovců. Celková mocnost křídových sedimentů v ostrůvku 

uprostřed ložiska byla cca 7 m. Křídové horniny spolu s povrchovými navětralými partiemi 

metabazitů jsou řazeny do tzv. skrývek pevných. 

Skrývky sypké jsou tvořeny svahovými hlínami a sutěmi. Jejich mocnost je značně 

kolísavá a závisí především na morfologii terénu. Pohybuje se od nulových hodnot až po 

cca 4 m. 

1.3 Probíhající těžební práce v DP 

Dobývací prostor Masty byl stanoven rozhodnutím VčKNV Hradec Králové ze 

6.8.1987, čj. VÚP/1340/87/Pt. Nejednalo se však o stanovení nového dobývacího prostoru, 

ale jeho rozšíření. Původní rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru z roku 1969 bylo 

zrušeno. Dobývací prostor po změně tvoří obrazec o 17 vrcholech a má plochu 31,81389 

ha. DP Masty je evidován pod číslem 7/0514. 

Na přelomu roku 2008 – 2009 zde probíhalo řízení o povolení navazující hornické 

činnosti podle dokumentace [3]. Po vydání povolení Obvodním báňským úřadem 

v Trutnově bylo v krátké době započato s prováděním skrývkových prací 

v severozápadním předpolí lomu v k.ú. Masty. Provádění skrývkových prací spočívá 

v odstranění nadložních zemin, kterými jsou kamenité písčito-jílovité hlíny. 

Tato činnost byla prováděna kombinovaně, a to bagrem s podkopovou lžící 

s nakládkou na dopravní prostředky a hrnutím buldozerem na dočasné odvaly a také přímo 

na nově budovaný ochranný val. Snahou těžební organizace je využít zbývající skrývkové 

materiály na stavební akce v blízkém okolí kamenolomu. V případě jejich přebytku jsou 

trvale deponovány na vnitřním odvalu ve vytěžené části  dobývacího prostoru. Skrývkové 

práce jsou rozděleny do jednotlivých etap s tím, že postupně, v průběhu provádění nově 

povolené hornické činnosti, dojde k rozšíření kamenolomu o cca 4 ha. 

Dobývání je prováděno metodou etážového těžení na pěti těžebních etážích 

v katastrálním území Masty, a to: 380 m n.m., 367 m n.m., 352 m n.m., 342 m n.m. a 328 

m n.m.  a v katastrálním území Hlinné u Dobrého na dvou těžebních etážích, a to: 364 



Dušan Mádle: Zaměření skrývky a ochranného valu s výpočtem kubatury valu v DP Masty 

2011       6 

m n.m. a 348 m n.m. Zde však zatím těžba nepokračuje a veškeré práce jsou soustředěny 

v protější části lomu. 

V letech 2007 – 2008 byly realizovány geologické práce za účelem rozšíření 

množství geologických zásob v dobývacím prostoru. Na základě těchto prací a povolené 

hornické činnosti je schváleno další zahloubení lomu o zhruba 13 m na úroveň 316 m n.m. 

v katastrálním území Masty a o 18 m na úroveň 330 m n.m. v katastrálním území Hlinné 

u Dobrého. 

Primární rozpojování hornin se provádí výhradně clonovými odstřely. Pro nálože 

jsou používány běžné průmyslové trhaviny a rozněcovadla schválená k používání dle 

příslušných zákonných norem. Velikost náloží pro clonové odstřely se stanovuje podle 

dílčích projektů, zpracovávaných odbornou organizací na základě generelního povolení 

clonových odstřelů vydávaným Obvodním báňským úřadem v Trutnově. 

Sekundární rozpojování velkých balvanů se kdysi provádělo výhradně pomocí 

náloží příložných. V současné době je zde na rozbíjení instalováno hydraulické bourací 

kladivo. Trhací práce malého rozsahu jsou zde používány jen výjimečně, a to jen v případě 

poruchy kladiva. 

Rubanina je k úpravně dopravována nákladními auty. Při úpravě jsou využívány 

všechny složky těženého nerostu. Výše roční těžby se pohybuje v rozmezí cca 300 - 350 

tis.tun výroby drceného kameniva ročně, podle odbytových podmínek. 

K nakládání rubaniny a hotových výrobků jsou používány běžné zemní 

mechanismy pro lomový provoz, kterými jsou zejména pásové bagry a kolové nakladače. 

Stávající technologická linka se skládá z násypky s podavačem, hrubotřidiče, drtiče, 

dvou granulátorů a třídičů, dopravních pasů, skluzů, ocelových zásobníků. Součástí jsou 

i zemní skládky pod vynášecími pasy. Ve štěrkovně se vyrábí veškerý sortiment frakcí 

kameniva používaný ve stavebnictví. Podíly frakcí se řídí situací na trhu. 
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2 PŘÍPRAVA PODKLADŮ A REKOGNOSKACE 

TERÉNU 

2.1 Zajištění dostupných podkladů 

Povinnost těžební organizace vést, včas doplňovat a uchovávat důlně měřickou 

dokumentaci je dána v § 39 zákona č. 44/1988 Sb, o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon). 

Zaměření nově provedených skrývkových prací v severozápadním předpolí lomu 

v k.ú. Masty tedy musí být v souladu s vyhláškou [1]. 

Skrývkové práce byly prováděny v průběhu srpna a září. Před vlastní pochůzkou 

v terénu jsem vyhledal v archívu důlně měřické dokumentace těžební organizace místopisy 

bodů důlního polohového a výškového bodové pole, které podle mapové dokumentace 

bylo možno pro měřické práce použít. Následně jsme s panem Josefem Židem, hlavním 

důlním měřičem organizace, provedli rekognoskaci bodového pole přímo na dotčené 

lokalitě. 

S ohledem na předcházející měřické práce na uvedené lokalitě byla orientace 

v terénu celkem snadná. Rozsah skrývkových prací odpovídal dokumentaci POPD. Také 

ochranný val, který je vybudován zejména za účelem snížení hlučnosti u blízkých 

rodinných domů, již plnil svoji funkci. Skrývkové práce v této části dobývacího prostoru 

byly ukončeny. 

Na základě zjištěných skutečností jsme dospěli k názoru, že nejvhodnější variantou 

pro zaměření provedených prací jsou dva oboustranně orientované pořady mezi PB 2221 

a 2211 resp. 2211 a 2205 s orientací na body 2153, 2276 a na zhušťovací bod 210 ZHB. 

Současně s tímto měřením budou na jednotlivých stanovištích polygonového pořadu 

měřeny polární metodou podrobné body. Pro určování výšek v důlním výškovém bodovém 

poli a podrobných bodů bude využito metody trigonometrického měření výšek. 

Další možnou variantou bylo přímo polární měření podrobných bodů. Zde však 

nebylo možno dodržet podmínku kontrolní orientace na dva známé body a zároveň bylo 
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vhodné kontrolně ověřit neporušenost výše uvedených výchozích bodů prováděním 

skrývkových prací v jejich těsné blízkosti. 

2.2 Polygonové pořady 

Jednou z nejdůležitějších metod určení souřadnic bodů podrobného bodového pole 

je metoda polygonových pořadů. Polygonové pořady obecně začínají a končí na bodech, 

jejichž souřadnice jsou známy. V polygonových pořadech se měří levostranné úhly 

a délky. Jejich úkolem je určit souřadnice bodů uvnitř polygonového pořadu. 

2.2.1 Hlavní typy polygonových pořadů 

Za hlavní typy polygonových pořadů lze považovat: 

1. Oboustranně připojený a orientovaný 

 Známe: souřadnice počátečního a koncového bodu a dále souřadnice 

orientačních bodů 

 Měříme: délky a levostranné úhly mezi body uvnitř pořadu a směry na 

orientační body z počátečního a koncového bodu 

2. Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný 

 Známe: souřadnice počátečního a koncového bodu a dále souřadnice 

jednoho orientačního bodu 

 Měříme: délky a levostranné úhly mezi body uvnitř pořadu a směr na 

orientační bod z počátečního nebo koncového bodu 

3. Oboustranně připojený bez orientace 

 Známe: souřadnice počátečního a koncového bodu 

 Měříme: délky a levostranné úhly mezi body uvnitř pořadu 

4. Jednostranně připojený a orientovaný 

 Známe: souřadnice počátečního a orientačního bodu 

 Měříme: délky a levostranné úhly mezi body uvnitř pořadu a směr na 

orientační bod 
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2.2.2 Obecný výpočet oboustranně připojeného a orientovaného 

polygonového pořadu 

V této kapitole je uveden stručný postup pro výpočet oboustranně připojeného 

a orientovaného polygonového pořadu. Konkrétní výpočetní vzorce nejsou uváděny, neboť 

se jedná o dostatečně známé základní souřadnicové výpočty. 

 

 

Obrázek č. 4 – Ilustrační nákres oboustranně připojeného a orientovaného polygonového pořadu 

 

Známe: body P, K, A, B 

Měřením v terénu vypočteme: úhly ωP, ω1, ... ωK,a délky stran sP1, s12, .. sK-1,K 

Postup výpočtu 

1. Výpočet připojovacího směrníku a směrníků dalších stran až po směrník 

poslední strany. 

2. Výpočet skutečné úhlové odchylky, kterou můžeme rovnoměrně rozdělit na 

všechny měřené vrcholové úhly, pokud je menší než povolená odchylka 

uvedená v [1]. Jestliže klesne poměr nejkratší a nejdelší strany pod hodnotu 

¼, rozdělíme odchylku nepřímo úměrně délkám polygonových stran, které 

svírají jednotlivé polygonové úhly. 

3. Vypočteme opravené směrníky jednotlivých stran. Zde již musí hodnota 

směrníku poslední strany odpovídat vypočtenému směrníku ze souřadnic. 

4. Výpočet přibližných souřadnicových rozdílů z vyrovnaných směrníků 

a měřených délek. 
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5. Výpočet souřadnicových odchylek a celkové souřadnicové odchylky 

6. Připojením a orientací polygonového pořadu a vlivem náhodných odchylek 

měřených prvků jsou na koncovém bodu pořadu dosaženy odchylky od 

daných hodnot. Jedná se o podélnou odchylku (∆L) vzniklou chybami 

délkového měření a příčnou odchylku (Q), která vzniká chybou úhlového 

měření. Střední chybu v poloze koncového bodu lze vyjádřit vztahem - 

22 QLmxy +∆=
+

−
. Z výše uvedeného lze konstatovat, že střední chyba 

v poloze koncového bodu závisí na přesnosti úhlového a délkového měření 

a na dálce a tvaru polygonového pořadu. 

Pokud tyto odchylky vyhovují v našem případě [1] můžeme je vyrovnat. 

Vyrovnání souřadnicových rozdílů provádíme buď přibližným způsobem, 

kdy opravy rozdělíme úměrně k absolutním hodnotám, případně úměrně 

k délkám stran nebo metodou nejmenších čtverců. 

7. Výpočet souřadnic.jednotlivých bodů polygonového pořadu. 

2.3 Polární metoda 

Při polární metodě se poloha podrobných bodů určuje polárními souřadnicemi. 

Známými měřickými úkony na stanovišti zjistíme vodorovný úhel, který svírá orientační 

směr s určovaným podrobným bodem a délku od stanoviště k tomuto bodu. Pro výpočet 

souřadnic podrobných bodů musíme znát souřadnice stanoviště a orientačního bodu. 

Podle [1] se vzdálenosti měří dálkoměry nebo pásmem. Vzdálenost zaměřovaných 

bodů nesmí být větší než vzdálenost k bodu, na který se měření orientovalo. 

2.4 Trigonometrické měření výšek 

Trigonometrické měření výšek je nepřímý způsob zjišťování výškového rozdílu 

bodů, kdy výškový rozdíl vypočítáme z jiných známých hodnot. S velkým rozvojem 

a snadnější dostupností geodetických totálních stanic je tato metoda hojně využívána. 
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Pro výpočet převýšení mezi stanovištěm a podrobným bodem je třeba na známém 

stanovišti změřit: 

 šikmou vzdálenost mezi stanovištěm a podrobným bodem 

 zenitový úhel 

 výšku horizontu přístroje 

 výšku cíle 

Přesnost určení převýšení je zejména ovlivněna níže uvedenými systematickými 

chybami: 

 chyba měřeného zenitového úhlu 

 nepřesné určení výšky stroje a cíle 

 chyba v určení vzdálenosti 

Pro určování výšek bodů v důlním bodovém poli je možno podle [1] použít 

trigonometrickou nivelaci a pro určení výšek podrobných bodů tachymetrii. V [1] jsou také 

pro tyto metody určeny povolené odchylky. 

3 ZAMĚŘENÍ DANÉ LOKALITY 

Po podrobném prostudování podkladů a rekognoskaci terénu jsem mohl zahájit 

měřické práce na uvedené lokalitě pod odborným dohledem hlavního důlního měřiče 

těžební organizace. Samotné zaměření bylo provedeno dne 24.9.2009.  

3.1 Způsob zaměření 

Zdůvodnění metody zaměření dané lokality je uvedeno v kapitole 2.1 a jedná se 

tedy o zaměření dvou oboustranně orientovaných pořadů. První pořad je veden mezi PB 

2221 s orientací na bod 2153 a PB 2211 s orientací na zhušťovací bod 210 ZHB. Druhý 

pořad mezi PB 2211 s orientací na zhušťovací bod 210 ZHB a PB 2205 s orientací na bod 

2276. Současně s tímto měřením budou na jednotlivých stanovištích polygonového pořadu 

měřeny polární metodou podrobné body. Pro určování výšek v důlním výškovém bodovém 

poli a podrobných bodů bude využito metody trigonometrického měření výšek. 
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3.2 Popis použitého geodetického přístroje 

Zaměření bylo provedeno totální stanicí Topcon GPT - 3003 LN, s pulsním 

dálkoměrem, která je vyobrazena na obrázku č. 5 a technický popis je uveden v příloze 

č. 1/4. 

 

Obrázek č. 5 – Totální stanice TOPCON GPT - 3003LN 

Při zaměření byl dále použit odrazný hranol. 

3.3 Průběh měřických prací 

Před zahájením měření byly, na místech určených již při rekognoskaci terénu, 

stabilizovány nové polygonové body 5001 a 5002. Stabilizace byla provedena dřevěnými 

kolíky se zatlučeným hřebíkem. Jiná stabilizace zde nebyla možná. Po provedení centrace, 

horizontace a provedení kontroly nastavení totální stanice byl založen nový soubor pro 

ukládání měřených dat a dalších informací například o stanovišti, druhu a výšce cíle. 
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První a poslední záměrou na jednotlivých stanovištích bylo zaměření kontrolní 

orientace na jednoznačně určený bod v terénu. Následně již probíhalo standardní měření 

s uložením do přístroje. 

Na polygonové body je provedeno měření tam a zpět a to v obou polohách 

dalekohledu. Podrobné body byly zaměřeny současně s polygonovými body. 

Polní náčrt (příloha č. 2/1) byl z důvodu jednoznačné situace v terénu veden 

zjednodušeným způsobem pomocí kódů a čísel podrobných bodů. Předmětem podrobného 

měření se stala trasa nové komunikace nad lomem včetně napojení na současné cesty, 

ochranný val při západním okraji lomu a skrývkový řez. Celkem je zaměřeno 150 

podrobných bodů. 

4 ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT, A TVORBA 

VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 
Po ukončení měření na dotčené lokalitě probíhalo kancelářské zpracování 

naměřených dat. V první řadě byl exportován z totální stanice a upraven o drobné přepisy 

zápisník s měřenými údaji. 

4.1 Zpracování měřených dat 

Výpočty, včetně grafického zpracování, byly provedeny v počítači v geodetickém 

CAD programu Kokeš. Program obsahuje moduly pro zpracování měření z terénu, 

geodetické a konstrukční výpočty a další. Je vhodným nástrojem pro všechny běžné 

geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových děl. Pro některé speciální úlohy jsou 

určeny jeho další nadstavby. 

Před započetím provádění výpočtu je nejprve nutné nastavit různé korekce, což 

ukazuje obrázek č. 6. 
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Obrázek č. 6 – Nastavení korekcí v programu Kokeš 

Po nastavení programu a načtení měřených dat ze zápisníku, který tvoří přílohu 

č. 1/1, v části programu „Výpočty“ pokračovala práce výpočtem obou polygonových 

pořadů. Polygony byly vyrovnány metodou nejmenších čtverců. Dosažené uzávěry 

polygonových pořadů jsou v tabulce č. 1 a č. 2 porovnány s povolenými odchylkami podle 

[1]. Z výsledků posouzení vyplývalo, že byla dodržena u obou pořadů potřebná přesnost 

podle [1] pro vedlejší polygonové pořady. 

Po výpočtu polygonů následovalo zpracování měřených dat příkazem „dávka“. 

Vypočtené souřadnice zaměřených bodů byly uloženy do předem založeného souboru. 

Dále byla zpracována technická zpráva, která tvoří  přílohu č. 1/2 a obsahuje mimo 

jiné i výpočet vodorovných délek a převýšení. Tato příloha je podkladem pro vyhodnocení 

požadované přesnosti zaměření polygonových pořadů uvedené v tabulce č. 1 a č. 2. 

Výpočty provedené programem Kokeš tvoří přílohu č. 1/3. Tímto jsou výpočetní práce 

ukončeny. 
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Tabulka č. 1 – Výpočet povolených odchylek v polygonových pořadech podle [1] 

VÝPOČET POVOLENÝCH ODCHYLEK V POLYGONOVÝCH POŘADECH dle DMP 435/1992 Sb.

Lokalita: MASTY Pořad č. 1

Polyg.body Dy Dx D.strany  ze souřadnic

2221 611111,220 1040678,080

5001 611152,796 1040584,868 41,576 93,212 102,064

2211 611275,010 1040645,880 122,214 61,012 136,597

3    vrcholy Délka pořadu: 238,661

Výpočet délek od koncového bodu pořadu:

RR  

2221 611111,220 1040678,080 163,790 32,200 166,925 27864,00

5001 611152,796 1040584,868 122,214 61,012 136,597 18658,73

2211 611275,010 1040645,880 0,000 0,000 0,000 0,00

Součet čtverců: 46522,73

k1 hlavní = 10  vedlejší = 12

k2 hlavní = 0,06  vedlejší = 0,08

 1. Přesnost určení bodů PDPBP

 Povolená odchylka podle vzorce:  Dyx=±odmocnina(k1*L+k2 *[RR])

skutečná povolená

odchylka odchylka

hlavní polygonový pořad 0,072

vedlejší polygonový pořad 0,033 0,081

skutečná povolená

Úhlový uzávěr pořadu podle vzorce: odchylka odchylka

Hlavní pořady: U1=±30"*odmocnina(n) 51,96

Vedlejší pořady: U2=±60"*odmocnina(n) 54 103,92

2. Povolená odchylka pro trigonometrickou nivelaci tam a zpět:

podle vzorce:   D=±40*0,001*odmocnina L(km)

délka strany skutečná povolená

ze souřadnic tam zpět odchylka odchylka

102,064 0,747 0,754 0,007 0,013

5001 - 2211 136,597 9,556 9,564 0,008 0,015

3. Pro tachmetrické pořady platí výškový uzávěr:

podle vzorce D=±150*0,001*odmocnina L(km) 0,07

převýšení
Měřená strana

2221 - 5001
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Tabulka č. 2 – Výpočet povolených odchylek v polygonových pořadech podle [1] 

VÝPOČET POVOLENÝCH ODCHYLEK V POLYGONOVÝCH POŘADECH dle DMP 435/1992 Sb.

Lokalita: MASTY Pořad č. 2

Polyg.body Dy Dx D.strany  ze souřadnic

2211 611275,010 1040645,880

5002 611247,992 1040782,513 27,018 136,633 139,279

2205 611196,930 1040829,510 51,062 46,997 69,398

3    vrcholy Délka pořadu: 208,676

Výpočet délek od koncového bodu pořadu:

RR  

2211 611275,010 1040645,880 78,380 183,630 199,658 39863,40

5002 611247,992 1040782,513 51,362 46,997 69,619 4846,77

2205 611196,630 1040829,510 0,000 0,000 0,000 0,00

Součet čtverců: 44710,17

k1 hlavní = 10  vedlejší = 12

k2 hlavní = 0,06  vedlejší = 0,08

 1. Přesnost určení bodů PDPBP

 Povolená odchylka podle vzorce:  Dyx=±odmocnina(k1*L+k2 *[RR])

skutečná povolená

odchylka odchylka

hlavní polygonový pořad 0,069

vedlejší polygonový pořad 0,048 0,078

skutečná povolená

Úhlový uzávěr pořadu podle vzorce: odchylka odchylka

Hlavní pořady: U1=±30"*odmocnina(n) 51,96

Vedlejší pořady: U2=±60"*odmocnina(n) 64 103,92

2. Povolená odchylka pro trigonometrickou nivelaci tam a zpět:

podle vzorce:   D=±40*0,001*odmocnina L(km)

délka strany skutečná povolená

ze souřadnic tam zpět odchylka odchylka

139,279 1,694 1,698 0,004 0,015

5002 - 2205 69,398 0,718 0,713 0,005 0,011

3. Pro tachmetrické pořady platí výškový uzávěr:

podle vzorce D=±150*0,001*odmocnina L(km) 0,07

převýšení
Měřená strana

2211 - 5002
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4.2 Vyhotovení výkresové dokumentace 

Po provedeném výpočtu souřadnic všech měřených bodů následovalo vyhotovení 

výkresové dokumentace. Postupně byly zakládány jednotlivé soubory pro tvorbu 

potřebných příloh grafické dokumentace. Ihned po provedených výpočtech byl založen 

výkres „Polní náčrt“ (příloha 2/1), který je vyhotoven v jedné vrstvě se zakreslenými údaji 

ze zjednodušeného polního náčrtu vedeného v terénu. Tímto způsobem je zajištěno 

přehledné uchování již částečně zpracovaného měření až do doby konečného doplnění do 

grafické části dokumentace vedené podle [1]. 

Dalším potřebným výkresem pro kompletní vyhodnocení měřických prací je 

konstrukční náčrt (příloha č. 2/2). Zde jsou již používány barvy, typy čar, symboly a další 

podle [1]. Ukázka tvorby výkresu je na obrázku č. 7. 

 

 

Obrázek č. 7 – Ukázka vyhotovování výkresu v programu Kokeš 

 



Dušan Mádle: Zaměření skrývky a ochranného valu s výpočtem kubatury valu v DP Masty 

2011       18 

Závěrečným úkolem zaměření skrývkových prací a ochranného valu je doplnění 

důlně měřické dokumentace vedené těžební organizací. V příloze č. 2/3 je přiložena 

provozní důlní mapa a v příloze č. 2/4 je její doplnění se stavem k datu zaměření. 

Pro snadnou představu provedených skrývkových prací je na obrázku č. 8 zachycen 

nově vybudovaný ochranný val, skrytý prostor v předpolí kamenolomu a také před 

pokračujícími těžebními pracemi přeložená místní cesta. 

 

Obrázek č. 8 - Letecký snímek zájmové lokality a ochranného valu po ukončení 1. etapy skrývkových prací 

5 VÝPOČET KUBATURY VALU 

Při provádění hornické činnosti patří výpočty objemů k často řešeným úkolům 

těžební organizace. Jsou nutné například k evidenci úbytku zásob nerostných surovin 

těžební činností na výhradních ložiskách, při trhacích pracích k doložení odstřelené 

suroviny a dále také k evidenci hmot na odvalech a výsypkách. 

Pro výpočet kubatury ochranného valu bude použit program ATLAS DMT. 
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5.1 Popis programu ATLAS DMT 

Princip programu ATLAS DMT – Výpočet objemu spočívá ve výpočtu objemu 

prostorového útvaru omezeného hlavním a srovnávacím modelem terénu. Výpočet se 

provádí v celé ploše hlavního modelu nebo v uzavřené oblasti, jejíž hranice je určena 

posloupností názvů krajních bodů vzájemně navazujících hran trojúhelníkové sítě tohoto 

modelu nebo libovolným polygonem.  

Celkový objem se stanoví součtem objemů výpočtových trojbokých hranolů. 

Podstavy těchto hranolů zobrazené v půdorysu tvoří trojúhelníkovou síť, která vznikne 

položením trojúhelníkových sítí obou modelů přes sebe a zavedením vhodných pomocných 

spojnic. 

Výšky výpočtových hranolů ve vrcholech jejich trojúhelníkových podstav jsou 

odečteny z nevyhlazené plochy hlavního a srovnávacího modelu. Z uvedeného vyplývá, že 

objem se počítá pouze v oblastech zachycených v obou modelech terénu (starý a nový 

povrch území). 

5.2 Vlastní výpočet kubatury valu 

Pro výpočet kubatury valu byly nejprve vytvořeny v programu Kokeš výkresy 

nového (obrázek č. 9) a starého povrchu území (obrázek č. 10) upravením konstrukčního 

výkresu ze zaměření dotčeného území. 

 



Dušan Mádle: Zaměření skrývky a ochranného valu s výpočtem kubatury valu v DP Masty 

2011       20 

 

Obrázek č. 9 – Úprava konstrukčního výkresu pro ATLAS DMT – nový povrch území 

 

Obrázek č. 10 - Úprava konstrukčního výkresu pro ATLAS DMT – starý povrch území 



Dušan Mádle: Zaměření skrývky a ochranného valu s výpočtem kubatury valu v DP Masty 

2011       21 

Tyto výkresy byly exportovány do programu ATLAS DMT, kde došlo ještě ke 

kontrole vytvořené trojúhelníkové sítě. V některých částech valu musely být provedeny 

korektury automaticky vytvořené trojúhelníkové sítě. Zejména se jednalo o doplnění 

jednotlivých spojnic bodů u horních hran odvalu tak, aby odpovídaly skutečnému terénu. 

Po provedení těchto korektur byl spuštěn program pro výpočet objemu, kde byly 

zadány požadované hodnoty. Na obrázku č. 11 je uveden výsledek výpočtu objemu. 

Protokol o výpočtu je uveden v příloze č. 1/5. 

 

Obrázek č. 11 – Ukázka výstupu z programu ATLAS DMT – Výpočet objemu 

 

Jelikož byly podklady pro výpočet dostatečně přesné a rozsah a tvar tělesa, 

u kterého byl zjišťován objem uloženého materiálu, jednoznačně ohraničen, lze 

konstatovat, že jiné porovnávací metody nejsou v tomto případě nutné provádět. 

Ochranný val v předpolí kamenolomu Masty tvoří cca 4.350 m3 zhutněného 

skrývkového materiálu. 
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6 ZÁVĚR 

Předmětem této bakalářské práce bylo kompletně vyhodnotit provedené skrývkové 

práce a vybudování ochranného valu v dobývacím prostoru Masty. Veškeré měřické 

a grafické práce na této lokalitě musí vyhovovat požadavkům [1]. Za účelem naplnění 

povinností také k horním předpisům je vyhotoven výpočet kubatury valu. 

Pro důsledné a přesné zaměření lokality bylo použito dvou oboustranně připojených 

a orientovaných polygonových pořadů při současném zaměření 150 podrobných bodů 

dotčeného území. 

Měřické práce byly vyhodnoceny za pomocí programového vybavení Kokeš a dále 

posouzeny s [1]. Následovalo grafické zpracování a doplnění výsledků do provozní důlní 

mapy lomu. Doplnění základní důlní mapy lomu nebylo zahrnuto do této práce z důvodu 

její nižší přehlednosti. 

Posledním úkolem bylo vypočítat objem nově vytvořeného ochranného valu 

s pomocí programu ATLAS DMT. Ze závěru kapitoly 5.2 je zřejmě že na ochranný val 

v předpolí kamenolomu Masty bylo použito 4.350 m3 skrývkového materiálu. 

Dokumentace je vyhotovena v souřadnicových systémech JTSK a Bpv.  

Z výše uvedeného souhrnu provedených prací vyplývá, že byly dodrženy zásady 

pro vypracování této bakalářské práce. 
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