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Anotace 
Tématem této bakalářské práce je zpracování základní mapy lomu v k.ú. Benátky 

u Litomyšle. V první části práce jsou popsány metody měření, ve druhé části pak je 

popsána legislativa a rozebrány vybrané pojmy z legislativy. Ve třetí části je uvedena 

geologie lomu a způsob těžby. Ve čtvrté části je uveden popis konkrétních činností, které 

vedly k vypracování této základní mapy lomu od zadání práce objednatelem, rekognoskace 

terénu, zaměření, zpracování měření až po vyhotovení mapy. 

Klíčová slova: základní důlní mapa, důlní měřictví, metody měření 

 

Summary 
This bachelor thesis has been focused on the making of the basic map of a quarry 

in cadastre unit Benátky near Litomyšl. The first part of the thesis deals with measurement 

techniques, the second one deals with legislation, and selected concepts regarding 

legislation are also being discussed in this part of the thesis. The third part concentrates on 

stonepit geology and mining methods. The fourth and final part of the thesis describes the 

particular activities leading to the developing of this stonepit basic map through all the 

stages, i.e. from the client assignement, reconnaissance of the terrain, survey, measurement 

processing to the final making of the map. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce by měla mít využití při tvorbě nového plánu využívání ložiska 

na lomu Benátky u Litomyšle. Práce by měla sloužit jako grafická příloha, příp. jako 

podklad k přílohám k tomuto novému plánu. Výsledkem by měla být důlně měřická 

dokumentace včetně grafické (mapové) části v souladu s platnou legislativou. Práce by 

také měla poskytnout základní přehled legislativy a měřických metod v důlním měřictví, 

zejména pro činnost prováděnou na povrchu. 

 

Obr. 1 – Situace, zdroj: http://geoportal.cuzk.cz 

Lom Benátky u Litomyšle ležící v katastrálním území obce Benátky, vlevo od silnice 

III. třídy spojující obec Benátky se silnicí E442 v Litomyšli, je provozován firmou 

PROFISTAV Litomyšl, a.s. se sídlem v Litomyšli. Tento lom leží na okraji obce mimo 

obytnou zástavbu. Lom byl těžen již minulosti, ale pak byl několik desítek let opuštěn 

s ponechanou lomovou stěnou. 
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Základní údaje: 

 Těžební organizace:    PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

       Tyršova 231 

       Litomyšl 

 Lokalita: 

  Okres:     3609 Svitavy 

  Obec     005 Benátky 

  Katastrální území:   01 Benátky u Litomyšle 602094 

 

Obr. 2 – Pohled na lom od silnice 
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Obr. 3 – Pohled na lom  od severu 
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Obr.4 – Pohled na lom od jihu 

 

2. Měřické metody 

Nejčastěji používanou metodou je tachymetrie (polární metoda). Je založena na 

měření polárních dat - délky a úhlů na známém stanovisku. Body stanovisek se nejčastěji 

určují polygonovými pořady. Výhodou této metody je především možnost měřit v méně 

přehledném terénu, vysoká přesnost měření, mezi zápory však patří poměrně velká 

pracnost v terénu a velké množství kancelářské práce. 
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Obr. 5 - Princip polární metody 

Další z metod měření je fotogrammetrie. Fotogrammetrie je metodou, která využívá 

centrální projekce měřických snímků a jejich vyhodnocení. K tomu abychom mohli použít 

snímek, k vyhodnocení musíme znát prvky vnitřní a vnější orientace snímku. 

  Prvky vnitřní orientace jsou parametry fotokomory, které určují měřítko 

snímku a snímkové souřadnice. Měřítko snímku určuje konstanta fotokomory (ohnisková 

vzdálenost při zaostření objektivu na nekonečno). Souřadnice snímku se odečítají přímo na 

snímku, přičemž osy procházejí středem snímku. Poloha hlavního bodu snímku pata 

kolmice spuštěná na snímkovou rovinu ze středu promítání. Není-li hlavní bod totožný se 

středem snímkových souřadnic, je nutno snímkové souřadnice opravit o tuto chybu. 

Zkreslení objektivu, musíme mít kvalitní fotokomory, aby nedošlo k porušení principu 

centrální projekce. 

  Prvky vnější orientace udávají polohu fotokomory v prostoru. Mezi tyto 

prvky patří prostorové souřadnice středu promítání, úhel stočení tj. vodorovný úhel od 

zvolené osy (osa X souřadnicového systému, fotogrammetrická základna). Úhel sklonu, je 

to hloubkový úhel optické osy objektivu. Posledním prvkem pak je úhel pootočení je 

úhlem mezi vodorovnými snímkovými souřadnicemi a vodorovnou rovinou. 
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Fotogrammetrie se zejména podle počtu snímků na jednosnímkouvou a 

dvojsnímkouvou tzv. stereofotogrammetrii a podle místa snímání. Jednosnímková 

nám dovoluje určit pouze polohu, stereofotogrammetrie nám pak umožňuje 

vyhodnocení všech tří souřadnic. 

První metoda je letecká fotogrammetrie. Snímací zařízení je umístěno na 

letounu. Je výhodná zejména pro velké povrchové provozy s velkými přesuny 

kubatur, velkou předností je také rychlost sběru dat na velké ploše v krátkém 

časovém úseku, zachycená obrazová data pak můžou sloužit i k vyhodnocení 

geologických poměrů na těžebních a skrývkových řezech. Nevýhodou je však 

menší přesnost, nejvíce při určení výšky a závislost na počasí. 

Další možností je pozemní fotogrammetrie, kdy je fotogrammetrická komora 

umístěna na stativu. Řešení fotogrammetrie má několik variant, jednou z nich je 

průseková fotogrammetrie, kdy měříme zájmovou oblast z více stanovisek a 

řešením tak je protínání vpřed z úhlů, druhou pak stereofotogrammetrie. Pozemní 

fotogrammetrie vyniká rychlostí i dostatečnou přesností. 

Posledním případem je blízká fotogrammetrie, která však nemá pro měření 

povrchových lomů využití. 
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Obr. 6 – Princip fotogrammetrie a centrální projekce 

Poslední dobou se stále více do popředí dostává metoda měření GNSS. GNSS je 

zkratkou pro globální družicové polohové systémy. Tato služba, která za pomoci radiového 

signálu z družic umožňuje kdykoliv a kdekoliv určit polohu přijímače shopného 

zpracovávat vysílaná data. Určování této polohy je pasivní – pouze se přijímají družicové 

signály. Většinou jde o původně vojenské projekty, které dostaly prostor pro využití 

v civilním sektoru. Každý systém se skládá z několika segmentů, jde o kosmický segment 

(družice), řídící segment (upravuje dráhy družic a seřizuje družice) a uživatelský segment 

(přístroje určující výpočtem polohu). Dnes existuje několik těchto systémů a další jsou ve 

stadiu výstavby, ale pro dnešní praktická měření jsou v provozuschopném stavu pouze dva. 

Provozuschopné jsou GPS NAVSTAR vybudovaný americkou armádou a ruský 

GLONASS (není kompletní a lze jej používat omezeně). Ve výstavbě jsou zbylé systémy, 

především evropský Galileo a čínský Compass. Mimo tyto systémy ještě existuje několik 
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lokálních systémů, kdy družice obíhající kolem Země nepokrývají celou Zemi najednou. 

Tyto systémy jsou např. japonský QZSS, čínský Beidou-1 a vyvíjený indický IRNSS. 

U globálních polohových systémů můžeme pro měření na lomových provozech 

využít prakticky 2 způsoby měření. Jde o využití fázových měření vlnění vysílaných 

družicemi ze systému GPS NAVSTAR, nebo GLONASS. Fázová měření vynikají 

dostatečnou přesností určení bodů. Předností je především rychlost a malý počet 

pracovníků (stačí pouze jeden pracovník obsluhující aparaturu), nevýhodou je ovšem 

nutnost dostatečného výhledu na oblohu pro přijímání signálů z družic (problémy 

v zarostlých částech lomů stromy, někdy dna lomu a paty těžebního řezu), drahé 

pořizovací náklady. 

Důvodem fázového měření přijímaných signálů z družic je eliminace chyb. Jako 

každé měření je i měření pomocí GNSS technologií zatíženo chybami. Mezi největší 

zdroje patří ionosférická refrakce, troposférická refrakce, nepřesná znalost dráhy družic, 

chyba družicových hodin, variace fázového centra antény a multipatch. 

Ionosférická refrakce vzniká při průniku radiového signálu ionosférou. Ionosféra je 

vrstva atmosféry, která se nalézá ve výšce 50 – 500 km nad povrchem Země, je složena 

z volných elektronů a iontů. Tyto ionty pak způsobují lom signálu, protože se vlnění šíří po 

nejkratší vzdálenosti podle času, nikoliv podle geometrické vzdálenosti. Výsledkem je tedy 

delší geometrická dráha měřená než skutečná. Tato chyba je závislá od frekvence vlnění a 

hustoty prostředí a úhlu elevace (nejnižší při 90°). Hustota ionosféry kolísá v závislosti na 

intenzitě Slunce (sluneční aktivity), která je periodická, jedenáctileté období dosahování 

maxima sluneční aktivity, a denní doby, roční fáze, fáze dne a globální meteorologické 

jevy. Eliminace této chyby se provádí zavedením koeficientu (TEC – total electronic 

kontent), nebo měřením na více frekvencích. 

Troposférická refrakce má stejný účinek jako ionosférická refrakce, ale zde má vliv 

teplota, tlak a vlhkost atmosféry v oblasti troposféry. Troposféra se nalézá do 15 km od 

povrchu Země a probíhají v ní meteorologické jevy (oblačnost, vítr…). Troposférická 

refrakce je závislá také na nadmořské výšce (čím větší nadmořská výška, tím menší 

vzdálenost musí signál urazit a tím i menší chyba). Eliminace této chyby je 

diferencováním, nebo se zavádí jako další neznámá. 



Miloš Grudzien: Základní důlní mapa lomu 
 

2011    Stránka 9 
 

Nepřesná znalost dráhy družic – efemerid vysílaných v navigační zprávě, mají 

charakter předpovědi pro několik nejbližších hodin. Přesnost dráhy družice se pohybuje 

v metrech, na internetu se pak se zpožděním objevují přesnější dráhy družic 

(v decimetrech). Toto zpřesnění (zpětně dopočtené dráhy družic) zajišťuje IGS 

(International GNSS Service), která sbírá data z mnoha pozorovacích stanic. Tyto 

dopočtené dráhy družic lze využít pouze při postprocessingu. Jiná možnost eliminace této 

chyby neexistuje. 

Chyba družicových hodin je velmi malá, protože jsou zde umístěny velmi přesné 

hodiny. Tato chyba je mnohem menší než chyba hodin v přijímačích. V navigační zprávě 

jsou k dispozici parametry pro výpočet aktuální velikosti chyby a tím je tedy tato chyba 

v podstatě eliminována. 

Fázové centrum antény je bod, ke kterému je měřena geometrická vzdálenost mezi 

družicí a přijímačem. Excentricita fázového centra je u každé antény přijímače jiná, liší se 

však i u jednoho přijímače pro různé frekvence (L1, L2) a závisí též na směru příjmu 

signálu GPS. Variace je funkcí azimutu a zenitového úhlu příjmu signálu. Vliv má až při 

velmi přesných měřeních. Částečná eliminace je možná proměřením několika druhů 

přijímačů na měřické základně. 

Multipath znamená vícecestné šíření signálu z důvodu odrazu od různých ploch 

v blízkosti antény přijímače (zástavba, vodní plocha, porost …). Důsledkem je opět 

naměření větší vzdálenosti než je skutečná. Řešením pro tuto chybu je uspořádání antény a 

použití tlumících prstenců, které zmírňují odražené signály pod úrovní antény. 

První je měření statické, kdy měříme na stanovisku observace a měření 

zpracováváme až tzv. postprocessingem v kanceláři. Dosahujeme zde velké přesnosti 

určení bodu (mm), ale měření trvá poměrně dlouhou dobu (půl hodiny a více na jednom 

stanovisku podle podmínek měření). Toto měření je vhodné pro určení souřadnic 

stanovisek pro měření tachymetrickou metodou, které ušetří mnoho práce a času 

s připojováním k souřadnicovým systémům. 

Druhou metodou je měření RTK, kdy souřadnice bodů získáváme v reálném čase, ale 

s o něco menší přesností (cm). Přesnost je dostačující pro většinu měřických prací 

v lomových provozech. 
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Při všech metodách měření měříme souřadnice na elipsoidu WGS-84, proto musíme 

souřadnice transformovat, chceme-li použít souřadnice jiného souřadnicového systému. 

Pro transformaci vytváříme transformační klíče. Můžeme použít klíč globální, který je 

navržen pro území celé České republiky, nebo lokální. Lokální klíč je vypočten z bodů 

ležících v blízkém okolí a uvnitř měřené oblasti. Pro transformaci se používá 

sedmiprvková Helmertova transformace. 

 

Obr. 7 – Aparatura GPS pro měření RTK, zdroj: http://eshop.geovap.cz 

Poslední metodou je laserové skenování, kde je principem zaměření mračna bodů 

pomocí laserového skeneru. Tuto metodu lze také rozdělit obdobně jako fotogrammetrii na 

pozemní a leteckou.  Laserové scannery pracují na dvou principech, první je čas letu 

laserového pulsu a druhým je porovnání fáze. Principem je tedy laserový paprsek, pomocí 

kterého je měřena vzdálenost. Paprsek je odkláněn pomocí rotujícího zrcátka či hranolu 

vždy o určitý úhel ve vertikálním směru a motorickou jednotkou, která otáčí přístroj 

v horizontálním směru (u leteckých skenerů tato část chybí, pohybuje se celý letoun). Body 

jsou tedy zaměřeny hromadnou polární metodou. Metoda je velmi rychlá a přesná (záleží 

pouze na přesnosti měření délek a vnitřní přesnost pootočení úhlů skenovacího zařízení). 

Přístroje jsou však velmi drahé a nelze jich použít v zarostlém a nepřehledném terénu. 

Stanoviska měření se volí stejně jako u fotogrammetrie a proto má i stejné využití 

v mapování lomů. Výhodou je možnost vysoké přesnosti při určení kubatur deponií a 

výsypek. Nevýhodou je pak kromě ceny nepříliš dobré vyhodnocení polohopisu (velké 
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množství bodů – vyhodnocení je velmi zdlouhavé). Výškopis se dá často zautomatizovat, 

protože se pracuje s DMT. 

 

Obr. 8 – Kompozitní obrázek mostu s promítnutým měřeným mračnem bodů, zdroj: http://www.rudi.net/files/paper 

 

3. Legislativa 

Důlně měřická činnost je podle § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, hornickou činností.  

Pro organizace provozující hornickou činnost (HČ) a činnost prováděnou hornickým 

způsobem (ČPHZ) je uložena povinnost vést měřickou dokumentaci. Tuto povinnost 

stanoví zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v § 

39 odst. 1. Odstavec 3 stejného paragrafu pak odkazuje na prováděcí předpis, který 
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v případě důlně měřické dokumentace vydává Český báňský úřad – vyhláška ČBÚ č. 

435/1992 Sb. a v případě geologické dokumentace Ministerstvo životního prostředí ČR. 1 

Zákon č. 61/1988 Sb. v § 14 stanoví minimální rozsah důlně měřické dokumentace. 

Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., vydaná na základě ustanovení § 39 odst. 3 zákona 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), upravuje vedení, 

doplňování a uchovávání důlně měřické dokumentace pro právnické a fyzické osoby při 

hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. [4] V případech, kdy se na 

vyjmenované činnosti v § 1 vyhláška nevztahuje (pro povrchové dobývání písm. h), musí 

být důlně měřická dokumentace vedena alespoň v rozsahu vyhl. ČBÚ č. 175/1992 Sb. 

Vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb. v § 7 ukládá povinnost vést měřickou a geologickou 

dokumentaci. Náležitosti jsou pak upraveny v přílohách této vyhlášky. 

4. Vybrané části legislativy 

Nároky na hlavního důlního měřiče a důlního měřiče jsou stanoveny ve vyhlášce 

ČBÚ č. 435/1992 Sb., kde je uvedeno vzdělání a minimální praxe v oboru. Funkci důlního 

měřiče může vykonávat osoba s odborným vysokoškolským nebo úplným středoškolským 

vzděláním [4] v oboru důlní měřictví, příp. hornicko-geologických nebo geodetických 

oborů s minimálně jednoletou praxí. 

Hlavní důlní měřič musí mít vždy vysokoškolské vzdělání, a to v oboru důlní 

měřictví s nejméně jednoletou praxí a u absolventů hornicko-geologických nebo 

geodetických oborů s nejméně tříletou praxí. 

O odborné způsobilosti pro důlního měřiče vydá osvědčení místně příslušný báňský 

úřad, pro hlavního důlního měřiče vydá osvědčení Český báňský úřad.  

                                                 
1  zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) § 39  
Důlně měřická a geologická dokumentace 
(1) Při hornické činnosti je organizace povinna vést, včas doplňovat a uchovávat důlně měřickou a 
geologickou dokumentaci. 
(2) Organizace jsou oprávněny reprodukovat a rozmnožovat mapy, které potřebují k výkonu hornické 
činnosti. 
(3) Podrobnosti o důlně měřické dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním 
předpisem. Podrobnosti o geologické dokumentaci stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně 
závazným právním předpisem. 
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Při hornické činnosti a v případech, kdy báňský úřad nařídí vést dokumentaci 

v plném rozsahu podle vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb., je potřeba oprávnění hlavního 

důlního měřiče, v ostatních případech postačuje oprávnění důlního měřiče. 

Odpovědnost za vedení dokumentace je rozdělena na několik úrovní. Organizace při 

hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem musí zabezpečit úplnost 

dokumentace a odborný výkon podle vyhl. ČBÚ č. 435/1992 Sb. Za její řádný výkon důlně 

měřické dokumentace dle této vyhlášky odpovídá vedoucí pracovník organizace. Za 

správnost a úplnost vyhotovené dokumentace a jejímu odbornému vedení odpovídá hlavní 

důlní měřič, který musí tuto odpovědnost potvrdit podpisem. Hlavní důlní měřič také 

odpovídá za dokumentaci, kterou převzal od jiných organizací, nebo jiného útvaru 

organizace, a zařadil ji do souboru dokumentace. Důlní měřič pak odpovídá za správnost a 

úplnost jednotlivých měření, které sám prováděl nebo řídil (také potvrzuje podpisem). Za 

vedení speciálních účelových důlních map (např. mapa větrání, mapa zdolávání havárií) 

nese odpovědnost odborný pracovník pověřený organizací, který to potvrdí podpisem. 

V § 10 vyhl. ČBÚ 435/1992 Sb. je uveden závazný obsah dokumentace. Obsah 

dokumentace je rozdělen do dvou částí – základní a další součásti dokumentace. Mezi 

základní obsah patří především informace o chráněném ložiskovém území, dobývacím 

prostoru včetně katastrálních území, na kterých je stanoven, ochraně povrchu a ochranných 

pásem, připojovacích a usměrňovacích měření a hlavním polohovém a výškopisném 

měření. Soubor základní důlní dokumentace musí být úplný po celou dobu činnosti na 

ložisku, kdy v rámci likvidace hlavních důlních děl je základní součástí závěrečné zprávy. 

Do dalších součástí dokumentaci patří technická zpráva a evidenční kniha dokumentace. 

Další součástí je grafická část obsahující náčrty, základní důlní mapu, mapu povrchu a 

účelové mapy, v číselné části jsou seznamy souřadnic bodů základních důlních bodových 

polí, výpočtové knihy, zápisníky, evidence o ložisku. 

Základní důlní mapa je technickým a právním dokladem organizace, vedeným pro 

organizace podle § 1 vyhl. ČBÚ č. 435/1992 Sb. Proto musí být vyhotovena trvalým 

způsobem. Vyhotovuje se jako originál na základě údajů získaných vlastním měřením, 

nebo podle převzatých údajů od jiné organizace nebo jiného útvaru organizace. Za 

základní důlní mapu se považuje digitální model, tiskový výstup je pak pouze obraz důlní 
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mapy. Důlní mapa kromě toho, že je dokladem organizace, slouží také jako podklad pro 

ostatní důlní mapy. 

Důlní mapou pro hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem se 

rozumí základní průzkumná mapa při provádění geologicko-průzkumných prací na 

ložiscích na povrchu a při inženýrsko-geologickém a hydrogeologickém průzkumu, 

základní důlní mapa při hlubinném dobývání nerostů, základní mapa lomu při povrchovém 

dobývání nerostů, základní mapa při těžbě ropy a zemního plynu sondami a při těžbě 

loužením sondami, základní důlní mapa provedených prací na povrchu při činnostech 

prováděných hornickým způsobem podle § 3 písm. g) a h) zákona České národní rady č. 

61/1988 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 542/1988 Sb. (jde o jímání přírodních 

léčivých a stolních vod v důlním díle v podzemí a práce na zpřístupnění starých důlních 

děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu) a 

mapa zvláštních zásahů do zemské kůry. 

Základní důlní mapa se vyhotovuje v měřítku 1 : 500, 1: 1 000 a 1 : 2 000, jednotně 

pro území celého dobývacího prostoru nebo pracoviště. O volbě měřítka rozhodne hlavní 

důlní měřič. Klad listů navazuje na dělení triangulačního listu v souřadnicovém systému 

jednotné trigonometrické sítě katastrální. Posun kladu listů je možný, jde-li zobrazit 

ložisko na jeden celý mapový list. Pro ložiska s úklonem větším než 45° se vyhotovuje 

průmět do svislé roviny, nebo roviny generální směru ložiska. Stopa roviny a další údaje o 

poloze roviny v prostoru se vyznačí v příslušné základní důlní mapě. 

Obsahem důlní mapy jsou zákresy všech základních hornických, geologický 

technických údajů, správních objektů a údajů nutných pro vedení prací. V obsahu mapy 

se uvádějí mimorámové údaje, mezi které patří označení listu, souřadnicový a výškový 

systém (je-li jiný výškový systém je nutno uvést výškový rozdíl), klad listů s vyznačením 

rohů, hranic dobývacího prostoru a označením mapových listů, vysvětlivky, údaje o 

založení, doplnění a obnovení mapy, těžený nerost, dobývací metoda, název ložiska, název 

organizace, název dobývacího prostoru, název, měřítko a evidenční číslo základní důlní 

mapy, pořadové číslo listu kladu vlastního kladu listů a souřadnice na jižním a východním 

okraji rámu listu. 

Uvnitř rámu mapy musí být vyznačena všechna ochranná pásma s popisem a hranice 

chráněných ložiskových území, případně jiná omezení území, dále zde je zaznačena 
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čtvercová síť, základní důlní bodová pole, průzkumná díla a vrty, sondy, základní 

geologické údaje, důlní a podzemní díla související s činností, krasové a jiné dutiny 

přírodního charakteru, předchozí těžební činnost, všechny objekty, odkaliště, odvaly apod., 

rekultivované plochy a situace v pásmu nejméně 100 m za hranicí dobývacího prostoru. 

Volba měřických metod je řešena v přílohách č. 1 pro podzemí a č. 2 pro povrch 

vyhl. ČBÚ č. 435/1992 Sb. V příloze č. 2 pro hornickou činnost a činnost prováděnou 

hornickým způsobem na povrchu je uvedeno, že u polární metody maximální délka záměry 

nesmí být delší než délka k bodu, na který se orientovalo. 

V příloze č. 3 vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb. je seznam závazných grafických 

značek pro důlní mapy, není-li značka určena, může se vytvořit (je potřeba ji pak uvést ve 

vysvětlivkách). 

K mapě patří také řezy a profily. Ty se konstruují z naměřených údajů, nebo z údajů 

obsažených v základní důlní mapě. Směr a hustota řezů a profilů se zvolí tak, aby 

poskytovaly dostatečné údaje. O volbě parametrů řezů a profilů rozhoduje hlavní důlní 

měřič. Profily a řezy obsahují přiměřené údaje a měřítka výšek a délek (měřítko délky je 

shodné s měřítkem základní důlní mapy). 

Periodické doplňování důlně měřické dokumentace stanoví vyhláška ČBÚ č. 

435/1992 Sb. v § 26, pro důlně měřickou dokumentaci vedenou podle vyhlášky ČBÚ č. 

175/1992 Sb. je to stanoveno v § 7. 

Pro mapy jež se řídí ustanoveními platnými podle vyhlášky ČBÚ č. 175/1992 Sb. se 

postupuje obdobně jako u dokumentace zhotovené podle vyhl. ČBÚ č. 435/1992 Sb. 
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Obr. 9 – Ukázka přílohy vyhlášky  ČBÚ č. 435/1992 Sb., zdroj: http:// vyhláška  ČBÚ č. 435/1992 Sb 

 



Miloš Grudzien: Základní důlní mapa lomu 
 

2011    Stránka 17 
 

5. Geologie zájmové oblasti 

Zájmové území leží poblíž osy vysokomýtské synklinály v její jižní části. Ta náleží 

podle litofaciálního členění České křídové tabule do faciální oblasti orlickožďárské. Tato 

oblast se vyznačuje větším podílem psamiticé složky ve vyšších souvrstvích spodního a 

středního turonu a častějším střídáním pelitických a psamitických poloh, což je důsledkem 

neklidu při sedimentačních procesech. Stratigraficky náleží svrchnokřídové sedimenty 

v širší zájmové oblasti cenomanu až coniaku. Podložní cenoman je tvořen souvrstvími 

jílovců, pískovců, prachovců a slepenců. Na ně nasedá souvrství pískovců a slínovců 

spodnoturonského stáří, jejichž mocnost se pohybuje mezi 50 – 80 m. Sedimenty z období 

středního turonu jsou tvořeny několika souvrstvími. Nejspodnější souvrství je tvoře no 

bazálními slínovci, prachovi a glaukonitickými jílovci. Na ně nasedají vrstvy 

spongilitických slínovců, vápnitých pískovců a pískovců s příměsí glaukonitu. Výše je 

uloženo souvrství písčitých a spongilitických pískovců s příměsí glaukonitu. Nejvyšší 

souvrství spodnoturonského stáří tvoří vápnité pískovce s glaukonitem, tzv. kallianasové 

pískovce. Tato souvrství z období středního turonu dosahují mocnosti okolo 130 m. Těžená 

surovina pochází z období svrchního turonu. Jde o svrchní partie nerozlišené souvrství 

plynule přecházející z křemenných pískovců do vápnitých pískovců a křemitých vápnitých 

jílovců s glaukonitem, tzv. inoceramové opuk.  

         Z hydrogeologického hlediska jde o rajon Vysokomýtsko-litomyšlské 

synklinály jižní část. Pískovce podložního cenomanu mají sníženou průlivově puklinovou 

propustnost. Pískovce a slínovce spodního a středního turonu jsou naopak dobře puklinově 

propustné. Nejméně propustný je celek svrchního turonu a příp. coniaku, kryjící osovou 

část synklinály. Střídáním propustných souvrství s relativně méně propustnými a 

nepropustnými polohami je vytvořeno několik artézských obzorů. Nejhlubší je 

v cenomanu, střední ve spodním turonu a nejvyšší ve středním turonu. Nejblíže lokality se 

vyskytují vyšší a nižší střednoturonská zvodeň. Tato zvodeň nebude těžební činností 

probíhající ve svrchních partiích vrchněturoského stáří dotčena.[13]  
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6. Otvírka a příprava dobývání 

Při rozpojování suroviny nejsou použity trhací práce. Přirozeně odloučené bloky jsou 

přímo ze stěny odtěžovány strojním zařízením. Stěna je postupně shora dolů ručně nebo 

strojně rozebírána 

Generální postup těžební stěny je ve směru Z – V, tedy směrem od silnice do pole. 

Těžba je prováděna po etážích s odstupem odpovídajících nasazenému strojnímu zařízení. 

Výška etáží odpovídá přirozeným horizontálním odlučným plochám a může se s postupem 

těžby měnit. [13] 

7. Použité metody měření 

Elektrooptická tachymetrie je metoda, kdy při které se měří šikmé délky 

elektronickým dálkoměrem, zenitové úhly a vodorovné úhly. K měření na podrobné body 

je použita metoda rajónu.  K orientaci osnovy směrů se použijí záměry na sousední 

stanoviska.[11] 

Metoda GNSS je založena na délkovém protínání vzdáleností mezi družicemi a 

neznámým bodem. V geodézii je měření vzdálenosti aplikováno pomocí fázových měření. 

Po přečtení navigační zprávy je zpráva dekódována. Výsledkem je pseudovzdálenost, 

navigační zpráva a demodulovaný, dopplerovsky posunutý družicový signál, který je poté 

použit k přesnějšímu výpočtu polohy. Signál je korelován s kopií generovanou v přijímači, 

zjišťuje se tak rozdíl fáze přijatého signálu a signálu v čase vysílání družicí. Vzdálenost je 

pak určena součtem části cyklu získaného z rozdílů fází, a celkového počtu cyklů sinusové 

vlny vynásobeným vlnovou délkou signálu. Po zapnutí přístroje se začnou počítat cykly, 

přijímač však není schopen rozpoznat počet cyklů proběhlých před jeho zapnutím. Vzniká 

tím tedy neznámá označovaná jako tzv. počáteční fázová ambiguita. Přibližný odhad její 

velikosti určí vzdálenost vypočtená pomocí kódového měření. Použitím tzv. trojitých 

diferencí mezi dvojicemi přijímačů, dojicí družic a dvojicí měření následujících po sobě je 

možné neznámou eliminovat.[12] Podmínkou je nepřerušený signál z družice, jestliže se 

přeruší, dojde k tzv. fázovému skoku. 

Jednou z možností jak přesnost určení polohy GNSS přijímačů je použití dvou 

přijímačů. Na bodě o známých souřadnicích stojí jeden GNSS přijímač – referenční 
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stanice, která přijímá dat od družic. Pomocí znalosti své polohy vypočítá referenční stanice 

správnou hodnotu vzdálenosti k družici. Rozdíl mezi vypočtenou vzdáleností a změřenou 

pseudovzdáleností je vliv atmosféry na měřenou pseudovzdálenost. Tento rozdíl je pak 

korekcí, která je předávána dalšímu přijímači. Ten své měřené vzdálenosti 

(pseudovzdálenosti) k jednotlivým družicím opraví o korekce obdržené z referenční 

stanice. Korekce je možno předávat buď on-line v reálném čase (pomocí internetu v obálce 

NTRIP, nebo pomocí radiomodemu pomocí RCTM formátu), nebo off-line pro zpracování 

v kanceláři postprocessingem, kdy přijímače ukládají data o měřených 

pseudovzdálenostech v tzv. raw-datech. Korekce pak při tomto zpracování mají formát 

RINEX. 

Dnes jsou možnosti měřit pomocí dvou aparatur přijímačů, nebo měřit pouze jednou 

a pro výpočet využít síť referenčních stanic ( CZEPOS, Trimble VRS Now aj.). Ze sítě 

stanic je pak možné obdržet korekční data z nejbližší stanice nebo z virtuální stanice 

spočtené pomocí síťového řešení. 

CZEPOS je síť pernamentních stanic GPS. V současné době obsahuje síť 23 

vlastních stanic a 4 externí stanice. Tuto síť spravuje a provozuje Zeměměřický úřad. 

Všechny stanice nepřetržitě 24 hodin denně provádí observace, které jsou registrovány. 

Tyto data jsou pak zpracována v řídícím centru CZEPOS a jsou dále poskytována 

uživatelům v různých formátech a pro různé metody měření.CZEPOS poskytuje několik 

kategorií dat, jsou to data pro DGPS pro kódová měření, RTK pro metodu stejného názvu 

(data jsou zasílána z jedné fyzické stanice), kategorii VRS – virtualní stanice (viz. dále) a 

postprocessingová data. Pro použité měření bylo použito síťové řešení VRS3-iMAX, které 

značí virtuální referenční stanici generovanou podle individualizovaného konceptu MAX 

(master-auxilary). Výpočet pro korekční data a virtualizovanou stanici probíhá v buňce, 

která se skládá z několika stanic (většinou 6 stanic) v okolí uživatele. V této buňce je jedna 

stanice zvolena za hlavní (master) a ostatní jsou pak pomocné (auxilary). Data pak 

obsahují data od hlavní stanice se započtenými korekcemi z pomocných stanic. 

Při zaměřování lomu byla použita metoda měření pomocí GNSS. Použitá metoda 

byla RTK (Real Time Kinematic), která poskytuje absolutní souřadnice v reálném čase, 

avšak s menší přesností než při rychlé statické metodě (tato metoda je postprocessingová a 

měření trvá v řádu desítek minut. Tato doba je dána minimální nutnou dobou 
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k bezpečnému vyřešení ambiguit). Doba měření na bodě je velmi krátká. Metoda je vhodná 

pro zaměření podrobných bodů měření (byla využita při měření deponie). Referenční 

stanice stojí na bodě o známých souřadnicích, tyto souřadnice jsou pak přičteny 

k vypočtenému vektoru. 

8. Postup měřických prací 

8.1. Terénní práce 

 Nejdříve proběhla rekognoskace dotčeného území měření a porovnání stavu 

s mapovým podkladem, který sloužil jako podklad pro polní náčrt. Následně byla 

vybudována stanoviska na vhodně zvolených místech pro měření tachymetrií, ze kterých je 

možno zaměřit lom.  Body stanovisek byly stabilizovány měřickými hřeby a železnými 

tyčemi. Body stanovisek byly stabilizovány dočasně, protože budoucí postup stěny zničí 

jejich stabilizaci, nebo případně hrozí změna jejich polohy. Body stabilizované v silnici 

jsou ohroženy silničním provozem (zejména silničními pluhy a případnou budoucí 

rekonstrukcí silnice). Pokud byla využita předchozí stabilizace bodů, byla překontrolována 

měřením stejnou metodou jako nově zvolená stanoviska. Stanoviska byla zaměřena 

metodou RTK GNSS pomocí aparatury GPS Leica 1200. Po tomto zaměření stanovisek 

byla provedena elektrooptická tachymetrie, kdy bylo vždy měřeno dvakrát na okolní 

stanoviska pro výpočet měřické sítě. Elektrooptickou tachymetrií byly měřeny jednotlivé 

podrobné body na terénu lomu a jeho blízkém okolí. K měření byla použita totální stanice 

Sokia SET2030R3. Jednotlivé body měření byly zakresleny do polního náčrtu, který se 

vedl současně s měřením. Touto metodou byla zaměřena většina podrobných bodů měření. 

Ostatní podrobné body byly doměřeny metodou RTK/FKP. Předmětem měření byly 

jednotlivé těžební řezy (měřily se změny hrany těžebního řezu větší než 0,5 m), skrývkový 

řezy (pata i hlava skrývkového řezu), oplocení, cesty a manipulační prostory, deponie a 

odvaly, objekty výroby a sociální zařízení a další výrazné terénní útvary na povrchu. 

8.2. Kancelářské práce 

 V kanceláři poté proběhl výpočet stanovisek pomocí programu Leica Geo Office. 

Data byla vyexportována z programu ve formě souřadnic a protokolu o observacích. 
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Z totální stanice byla přehrána měřená data a byl zpracován zápisník měření v programu 

GEUS. Následně byla vypočtená stanoviska importována do programu GEUS a byly 

vypočteny podrobné body měření pomocí polární metody. Po výpočtu podrobných bodů 

byl seznam bodů a jejich kresba vyexportována do formátu pro Microstation. 

V Macrostationu byla pak vytvořena kresba – mapa a dva charakteristické řezy.  Do kresby 

byla importována kresba katastru nemovitostí v digitální podobě. Jednotlivé typy čar byly 

použity v souladu s platnou vyhláškou. 

9. Závěr  

 V první části jsem podal přehled všech používaných měřických metod využitelných 

pro měření na povrchových (lomových) provozech. 

V další části jsem nastínil problematiku legislativy v důlně měřické činnosti, která je 

podrobně zpracována v uvedených zákonech a vyhláškách a pokrývá celou oblast důlně 

měřické dokumentace. 

V následující části vybraných kapitol z legislativy bylo rozebrání odpovědnosti a 

požadavků na vedení důlně měřické dokumentace, stejně jako požadavky na kvalifikaci 

hlavního důlního měřiče a důlního měřiče. Zde bych chtěl upozornit na aktuálnost 

vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb., protože se domnívám, že je nutná její aktualizace. Tento 

závěr uvádím z důvodu uvedených měřických metod, kde chybí moderní elektronické 

metody měření (GNSS technologie pro podrobné měření, ale i pro budování důlních 

bodových polí, laserové skenování pro podrobné měření). Také by bylo vhodné zavedení 

závazné grafické značky pro územní rozhodnutí. Dále bych chtěl v závěru upozornit na 

nejednoznačnost vyhlášky ČBÚ č. 175/1992 Sb., a to konkrétně v § 7 při odkazu na 

vyhlášku ČBÚ č. 98/1990 Sb., která byla zrušena vyhláškou ČBÚ č. 435/1992 Sb., nelze 

tedy stanovit lhůty podle nařízení vyhlášky ČBÚ č. 175/1992 Sb.  

V další části byly uvedeny geologická situace a plán využívání ložiska, kvůli 

zařazení lomu do legislativního rámce – důlně měřická dokumentace podléhá především 

vyhlášce ČBÚ č. 175/1992 Sb. 

Práce na vyhotovení důlní mapy jsou popsány v poslední kapitole. Stanovených cílů 

zpracování podkladů, měření a vytvoření základní důlní mapy bylo dosaženo. Výsledky 
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této práce budou použity jako mapový podklad pro připravovaný plán využívání ložiska, 

který v současné době zpracovává odborně způsobilá osoba s osvědčením báňského 

projektanta (§ 4 písm. e) vyhl. ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou 

způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně 

některých právních předpisů, ve znění vyhl. ČBÚ č. 240/2006 Sb.) a jako mapový podklad 

pro zpracovávané posouzení vlivu těžby na životní prostředí (zákon MŽP č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí), které si zadala těžební organizace PROFISTAV 

Litomyšl, a.s. se sídlem Tyršova 231 Litomyšl. 
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