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Anotace: 

V této bakalářské práci jsem popsal metodu sledování prostorových pohybů 

závěrného svahu lomu Vitošov kombinací přesné nivelace a technologií GNSS. V práci 

budou porovnány naměřené hodnoty z 10. etapy měření s hodnotami naměřenými 

v předchozích etapách. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na tematické celky, kde uvádím popis lokality, 

popis měřických metod, popis pozorovací stanice a vyhodnocení prostorového pohybu 

sledovaných bodů. 
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Summary: 

In this closing work I described the method of monitoring of the spatial shift of 

closing slope of Vitošov quarry by combination of precise leveling and GNSS method. 

Here I compared recorded values from 10th period of measurement with values recorded in 

previous periods. 

This closing work is divided in thematic units, in which I present the description of 

locality, description of survey methods, description of observational station and evaluation 

of observed points’ spatial shift. 
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1. Úvod 

Ložisko vitošovských vápenců dle [6] vystupuje mezi obcemi Lesnice, Vitošov a 

Hrabová. Délka ložiska dosahuje délky zhruba 3 km, z toho je nyní v podélné ose otevřeno 

stěnovým lomem v délce 800 m. Vitošovské vápence jsou někdy paralelizovány s 

karbonátovými horninami skupiny Branné. Jejich stáří je devonské nebo snad 

předdevonské. Jsou postiženy slabou regionální metamorfózou a petrograficky je lze 

klasifikovat jako kalcitické mramory. Jejich barva je šedomodrá, světle šedá až tmavě 

šedá, některé mramory jsou výrazně laminované. V mramorech jsou často drobné žilky i 

mohutnější žíly tvořené kalcitem. Vitošovské ložisko patří k nejvýznamnějším ložiskům 

karbonátových hornin na území ČR, a to především díky kvalitním vysokoprocentním 

vápencům (resp. mramorům).  

 

Obrázek 1 – Závěrný svah lomu Vitošov 

Závěrný svah lomu Vitošov (Obrázek 1) se vlivem odlehčování jeho dna díky 

odtěžování vápence z dobývacího prostoru pohybuje. Dosavadní posuny sledovaných bodů 

na závěrném svahu naznačují, že se závěrný svah pohybuje směrem k vydobytému 

prostoru. Mým úkolem proto bylo zjistit, jestli se body pohybují i nadále nebo zda se 

pohyb zastavil. Tento úkol bylo potřeba zpracovat zodpovědně, protože pokud by osoba 

oprávněná pro vyhodnocení výsledků pohybů sledovaných bodů zjistila, že se závěrný 

svah naklonil příliš, došlo by k vážnému ohrožení bezpečnosti práce v lomu a zadavatel by 

musel zastavit těžbu. 



 

 

Pro zlepšení bezpečnostních podmínek pod závěrným svahem byly též vybudovány 

zábrany ve formě silničních svodidel na vnějším kraji každé etáže, které brání padání 

kamení z vyšších etáží. 

V průběhu těžby se přišlo na to, že v zásobách uložených v současném závěrném 

svahu je též relativně vysoký obsah železa a tudíž se při zpracovávání vyrubané hmoty 

začaly „zapékat“ pece, protože roztavené železo ucpávalo jejich důležité části. 

Během těžby na 3. etáži se při rozšiřování závěrného svahu narazilo na rozsáhlou 

vápencovou jeskyni, jejíž vchod musel být z bezpečnostních důvodů zabetonován. 

V současnosti už probíhá pouze zahlubování a na příští rok se plánuje vybudování 

druhého závěrného svahu na opačné straně lomu. 

Dobývací prostor byl změnou rozsahu dobývání FMHSE-DP 75/Z 89 horizontálně 

omezen. Proto nesmí dobývací práce postoupit níže, než pod hranici 275 m. n. m., což je 

úroveň současné nejnižší etáže. 

Geologický průzkum z let 1996 – 1998 přiměl organizaci k přepočtu zásob, neboť 

bylo zjištěno, že zásoby vápence sahají až po úroveň prozkoumání (184 m. n. m.). Z tohoto 

důvodu byl vypracován nový plán otvírky a přípravy dobývání, ve kterém byly 

naprojektovány další etáže (-1 až -7). To je v současnosti pouze ve fázi jednání a řešení. 

V době našeho měření byla též vytyčena hranice dobývacího prostoru na druhé 

straně lomu, kde v budoucnu bude vytvořen 2. závěrný svah. 

Při tvorbě závěrného svahu se osvědčilo použití metody „presplit blasting“, neboli 

metody hladkého odlamování. Touto metodou se docílí vytvoření rovné a relativně hladké 

stěny bez pozdějšího začišťování. Tato metoda dala vzniknout velké dominantě 

pyramidálního tvaru, která je viditelná i na několikakilometrovou vzdálenost (Obrázek 1) 

  



 

 

2. Potřeba sledování závěrného svahu 

Stabilita závěrného svahu lomu dle [5] je vyjádřena stupněm bezpečnosti, který je 

závislý na poměru pasivních a aktivních sil na rozhraní skluzné plochy. Ta má cykloidní 

tvar a závisí na smykové pevnosti, úhlu svahu a objemové hmotnosti hornin. Porušením 

stability závěrného svahu dochází k pohybu lomových stěn po skluzné ploše. Tento jev 

nastane, když síly pohybu překonají síly soudržnosti, tj. síly odporu masivu. Hybnou silou 

je síla působící ve směru tečny ke skluzné ploše, která je složkou hmotnosti. Z průběhu 

vektoru pohybu lze usuzovat na průběh deformací po porušení stability lomu. Při vrcholu 

lomu na hořejších etážích převládá vertikální složka pohybu, tedy pokles, nad složkou 

horizontální. Ve spodní části lomu a zejména při jeho dně převládá horizontální složka nad 

vertikální. Při výchozu skluzné plochy na dně se projeví vertikální složka zvedáním. 

 Závěrný svah (Obrázek 2) lomu se určuje výpočtem rovnic po dosazení fyzikálně 

mechanických vlastností hornin s přihlédnutím ke geologickým podmínkám. Bezpečnost 

provozu však v některých případech vyžaduje kontrolovat stabilitu závěrného svahu  

důlně-měřickýmí metodami. Na základě periodických pozorování této oblasti se získávají 

informace o skutečných pohybech masivu, které pak slouží k ověření správnosti 

vypočteného úhlu závěrného svahu. 

 Při budování sítě sledovaných bodů je třeba věnovat pozornost především těm 

částem lomu, ve kterých se očekává, že dojde ke vzniku maximálních deformací masivu. 

Jsou to především vrchol lomu a jeho hořejší etáže. Měřické body je vhodné stabilizovat 

přibližně do profilových linií, procházejících od vrcholu přes dno lomu. Profily se volí 

s ohledem na postup těžby a na geologickou situaci ložiska a jeho podloží. 

 Je vhodné stabilizovat měřické body především na etážích, kde již byla ukončena 

těžba. Na etážích, které jsou ještě v provozu a na dně lomu se také stabilizují měřické 

body, ovšem tak, aby byly co nejdéle mimo oblast těžby. Zničené body v důsledku těžby se 

nahrazují novými, situovanými přibližně v linii profilu. 

  



 

 

 

Obrázek 2 - Schéma příčného řezu závěrným svahem 



 

 

Měřické práce se organizují tak, aby deformace zjištěné na nových bodech 

navazovaly na deformační křivky stanovené předešlým měřením. 

 Druh měřických značek pro podrobné body se volí s ohledem na zvolené měřické 

metody. Mohou se použít: Nivelace ze středu 

    Hydrostatická nivelace 

    Trilaterace 

    Trigonometrické měření 

    Metoda GNSS 

 Velmi cenné výsledky měření lze získat pozorováním průběhu deformací ve štole, 

která je vedena ze středu lomu až do podloží ložiska za hranici předpokládané smykové 

plochy. Tato víceúčelová štola (slouží k odběru hornin, ze kterých se určí fyzikálně 

mechanické vlastnosti vrstev pod povrchem lomu, k ověření geologické situace a kvality 

ložiska atd.) umožňuje velmi přesnými metodami sledovat bez přerušení průběh deformací 

lomu na stále stejných měřických značkách. Přitom se sleduje stabilita v celé mocnosti 

ložiska, mezi smykovou plochou a závěrným svahem lomu. 

 V důsledku těžby dochází k přesunu značného množství hmoty a tedy k odlehčení 

dna lomu, které se projevuje zvedáním celého masivu. Tyto pohyby jsou nejvýraznější 

v místě, kde se nachází těžiště vyrubané hmoty. S těmito pohyby je nutno v průběhu 

měření počítat, protože jsou poměrně výrazné a projevují se na celé ploše lomu.  

  



 

 

3. Způsoby sledování závěrného svahu (do r. 2011) 

Základní síť dle [5] byla tvořena šesti pevnými body a měla tvar uzavřeného 

pravidelného šestiúhelníku. Všechny vrcholy sítě byly stabilizovány ocelovými pilíři, které 

sloužily k ustavení přístroje i odrazných hranolů. Body Z1, Z2 a Z3 jsou umístěny pod 

náspem železniční tratě a sloužily jako výchozí. Observační pilíř D byl situován severně od 

závodní komunikace od lomu k drtiči, Pilíř F je umístěn na střeše drtiče, použitý byl také 

pilíř G. V předchozích 10 etapách (včetně nulté) byly v základní síti zaměřeny délky stran i 

úhlopříček v šestiúhelníku  Z1, Z2, Z3, G, D, F ve směru tam i zpět. Na závěrném svahu 

byly od roku 1985 sledovány body A1 – A4, B1 – B5 a C1 – C4. V roce 1988 k nim 

přibyly i body A0, B0 a C0. Sledované body (Obrázek 3) byly stabilizovány ve třech řadách 

a to tak, aby ležely přibližně v rovině kolmé ke stěně závěrného svahu. 

 

Obrázek 3 – Rozložení bodů na závěrném svahu 

 

V letech 1985 – 1991 byla stabilita závěrného svahu sledována pravidelně jednou 

ročně pracovníky Ústavu pro výzkum rud Mníšek pod Brdy. Horizontální složky pohybů 

bodů stabilizovaných na stěně lomu byly určovány metodou trilaterace z délek 

zaměřovaných dálkoměrem ME 3000 firmy Kern, vertikální složky metodou velmi přesné 

nivelace. V roce 1998 byla požádána firma Geodet spol. s.r.o., aby znovu zaměřila polohu 

bodů na závěrném svahu lomu. Pro měření délek a úhlů byla tehdy použita totální stanice 

Leica TC905. Observační pilíře a sledované body byly původně určeny pro použití 

přístrojů formy Kern, proto bylo nutné vyrobit speciální třínožku, která bude kompatibilní 

jak s observačním pilířem, tak i s výše zmíněnou totální stanicí. Pro výškové měření byl 



 

 

použit nivelační přístroj Zeiss Ni 007 a invarové latě s půlcentimetrovým dělením. Stejný 

postup byl zopakován i při 8. etapě v r. 2003. V roce 2008, při již 9. etapě, bylo opět 

firmou Geodet spol. s.r.o. zopakováno polohové měření se stejným přístrojovým 

vybavením jako v letech 1998 a 2003. Dále byly určeny souřadnice pilíře H (Obrázek 4), 

který nahradil observační bod D. Výškové měření bylo provedeno firmou Ing. Jiří Olšar – 

ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK. V současné době již pilíře G a H neexistují, protože bránily 

těžbě a bylo za potřebí je spolu s rubaninou odstřelit. Původně byly body na závěrném 

svahu sledovány ze základny tvořené body Z1 a D, podle které byl nadefinován nový 

místní souřadnicový systém s počátkem v bodě Z1. Postupem času se ale zjistilo, že 

základna Z1 – D, která nemá osy X, Y rovnoběžné se závěrným svahem ukazuje pouze 

rozdíly v souřadnicích, nikoliv však skutečné pohyby závěrného svahu, tudíž byl 

požadavek na vytvoření nové observační základny, která tuto podmínku bude splňovat. 

Byla vytvořena základna Z2 – B, která je se závěrným svahem rovnoběžná, ale musel se 

vytvořit nový souřadný systém, který vznikl transformací z původního. Teoreticky by sice 

stačila pouze jedna shodnostní transformace namísto dvou, ale z důvodu návaznosti na 

předchozí etapy musí každé nové polohové měření, které používá geodetické základy 

ze systému S-JTSK, projít dvěma transformacemi. Nejprve do souřadnicového systému 

podle základny Z1 – D a následně do souřadnicového systému podle základny Z2 – B.  

  



 

 

4. Přechod na nový způsob polohového měření 

Dřívější metoda 

V letech 1985 – 2011 byly horizontální posuny sledovaných bodů kontrolovány 

metodou trilaterace. K tomuto úkolu se používaly velmi přesné dálkoměry. Metoda měření 

horizontálních posunů sledovaných bodů na závěrném svahu byla založena na periodickém 

měření délek stran v trojúhelníkové síti. Ze základny pevných bodů stabilizovaných pilíři 

(Obrázek 4) se postupně cílilo na jednotlivé pozorované body. Každý bod se sledoval alespoň 

ze tří pevných stanovišť, kromě míst, kde provozní podmínky tento postup nedovolovaly, 

se měřilo ze dvou pevných bodů. Princip této metody spočíval ve sledování relativních 

změn v délkách trojúhelníkových stran. Obrázek 5 zobrazuje stabilizaci sledovaných bodů 

na závěrném svahu. Obrázek 6 pak znázorňuje schéma sledovaných bodů jak pro polohové 

měření, tak pro nivelaci. Schéma pilíře znázorňuje Obrázek 7. 

  

Obrázek 4 – Pilíř H 

  



 

 

Současná metoda 

V roce 2012 byl zadavatelem vyřčen požadavek na zjednodušení polohového 

měření sledovaných bodů. Tohoto úkolu se zhostila firma ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK 

s.r.o. a použila proto metodu GNSS. Z důvodu staré stabilizace sledovaných bodů, 

vhodných pro měření dálkoměrnými přístroji, byla vyrobena redukce na stávající třínožku 

pro nucenou centraci. Třínožka i všechny zabetonované podložky byly označeny barvou 

tak, aby byla redukce při opakovaných měřeních usazena vždy stejným způsobem. Pro 

vlastní měření byl pak použit přístroj TOPCON GRS-1.  

 

Obrázek 5 – Stabilizace sledovaných bodů 

Obrázek 6 – Schéma stabilizace sledovaných bodů 



 

 

 

Obrázek 7 – Schéma pilíře 

  



 

 

Použité měřické vybavení: 

a) Pro nivelaci: 

ZEISS KONi 007 

 

Obrázek 8 – ZEISS KONi 007 

Pro měření vertikálních pohybů byl použit kompenzátorový nivelační přístroj 

ZEISS KONi 007 (Obrázek 8). Výroba tohoto typu přístroje začala zhruba před 50 lety, ale i 

přesto je tento přístroj stále využíván i pro práce s vysokými požadavky na přesnost 

měření. Výtečná vlastnost tohoto přístroje je vysoký, vertikálně uložený kyvadlový 

kompenzátor, který dokáže zajistit vysokou přesnost urovnání záměrné přímky do 

vodorovné roviny. Optický mikrometr je založen na principu posunu paprsku při průchodu 

planparalelní deskou a umožňuje odečtení hodnoty na 0,05 mm. S pomocí rozeklaného 

nitkového kříže má měřič lepší možnost přesně zacílit na lať. 

3 m nivelační invarová lať ZEISS 

Invarová lať s půlcentimetrovým dělením a dvěma stupnicemi, které při stejné 

záměře mají rozdíl 60 650. Této hodnotě se říká laťová konstanta a musí se kontrolovat při 

každé záměře už při samotném měření. Díky tomu se vyhneme chybě z nesvislé polohy 

latě. Povolená odchylka od této laťové konstanty bez narušení přesnosti měření se rovná 

+/-2. 

  



 

 

 

b) Pro polohové měření: 

TOPCON GRS-1 

 

 

 

Topcon dle [2] GRS-1 (Obrázek 9) je dvoufrekvenční GPS/GLONASS přijímač s 

vestavěnou jednofrekvenční anténou, elektronickým kompasem a digitálním fotoaparátem. 

Který je určený kromě přesného měření také pro jeho dokonalou dokumentaci. Pro 

dosažení submetrové přesnosti v reálném čase lze využít buď satelitních DGPS korekcí 

EGNOS, nebo se lze pomocí integrovaného GSM/GPRS/EDGE modemu pro připojení na 

síť permanentních stanic. Přístroj umožňuje rovněž pořizovat statická data pro 

postprocessingové zpracování s geodetickou přesností. V případě požadavku na vyšší 

geodetickou přesnost v reálném čase je možné GRS-1 rozšířit na nejvýkonnější GPS, 

GLONASS, L1,L2, RTK přijímač. 

  

Obrázek 9 – Kontroler pro TOPCON GRS-1 



 

 

GRS-1 je vybaven čipem obsahujícím  72  přijímacích kanálů pro sledování 

satelitů  GPS NAVSTAR, GLONASS  a  EGNOSS.  Implementovaná technologie rovněž 

nabízí možnosti sledování všech dostupných satelitních signálů včetně L2C.  V základní 

sestavě  GRS-1 umožňuje  mapování se submetrovou přesností  (vhodné pro GIS aplikace), 

nebo pro jednofrekvenční  sledování  satelitů  s  měřením fáze nosné 

vlny  (pro  vysoce  přesné statické určování polohy).  S volitelnou externí  L1  anténou 

může přístroj  Topcon  GRS-1  dosáhnout při post-processingovém zpracování 

geodetických měření přesnosti lepší než 1 cm. 

  Kromě možnosti post-processingového zpracování může aparatura Topcon GRS-1 

přijímat i diferenciální korekce pro DGPS mapování a navigaci v reálném čase. GTopcon 

RS-1 umožňuje standardně zpracovávat satelitní korekční signály poskytované službami 

WAAS a EGNOS. Přístroj GRS-1 lze však rovněž nakonfigurovat i pro příjem korekčních 

dat z pozemních sítí permanentních referenčních stanic TopNET a CZEPOS. V tomto 

případě se využívá interního GSM/GPRS/EDGE modemu nebo mobilního telefonu s 

aktivovanou službou pro příjem GPRS dat připojeného přes komunikační rozhraní 

Bluetooth. 

 

  S unikátní integrací digitální kamery do ručního GPS/GLONASS přijímače mohou 

nyní uživatelé automaticky připojit a uložit fotografie měřených objektů v terénu. Toto 

zvyšuje funkčnost systému a současně snižuje počet zařízení, které musí uživatel nosit a 

ovládat. 

  Významným přínosem aparatury GRS-1 je jeho všestrannost. Díky operačnímu 

systému Windows Mobile  a  velkému  množství  aplikačních  programů  je možné v GRS-

1 využívat například navigaci Google, připojení na zákaznický FTP server pro přijímání a 

odesílaní datových souborů přímo v terény, přijímání a odesílání e-mailů apod. 

  



 

 

Využité souřadnicové systémy 

Dle [4] 

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální je určen 

a) Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, b = 6356078,96290 

m, kde "a" je délka hlavní poloosy, "b" je délka vedlejší poloosy 

b) Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze  

c) souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí  

Výškový systém baltský - po vyrovnání je určen 

a) výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu v 

Kronštadtu 

b) souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí  



 

 

5. Vlastní měření 

Metoda měření deformací lomu se volí s ohledem na požadavky měření, tj.  

  - Sledovat vertikální složku pohybu 

  - Sledovat náklon závěrného svahu 

  - Sledovat prostorový vektor pohybu 

V neposlední řadě také musíme sledovat finanční náklady spojené s prováděním 

prací. Rozhodujícím faktorem pro stanovení rozsahu měření je však zajištění bezpečné 

těžby, zejména u velkých lomů, a kontrola stability závěrného svahu.  

Vývoj deformací na lomech je většinou pomalý a jejich velikost se pohybuje 

v milimetrových hodnotách. Proto je třeba volit velmi přesné metody měření a pečlivě 

stabilizovat měřické body. 

 

5.1. Ověření stávajících geodetických základů 

 

Měření předcházela rekognoskace pozorovací stanice. Nově bylo odběratelem 

stabilizováno 5 bodů na 2. etáži. Jejich souřadnice jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 1) Do 

pozorovací stanice byly zahrnuty vztažné body pozorovací stanice „Vitošov – odkaliště“ 

SB-1 – SB-3. Horní etáže bylo nutné z důvodu viditelnosti vyřezat od náletových křovin. 

Pro nalezení všech bodů bodového i výškového pole jsme museli několik bodů odhrabat, 

protože byly ukryty pod vrstvou kamení, listí nebo zeminy.  

2 oddíly nivelačního pořadu bylo nutné sloučit v jeden, neboť jsme museli vynechat 

bod číslo 2 (nivelační značka stabilizovaná ve stěně správní budovy), protože nad ním byl 

zřízen okap, který znemožňoval svislé postavení latě. Změřit se též nemohl nivelační pořad 

Ff04–4→2081, protože vede přes zemědělskou plochu, na které byla vyseta kukuřice, která 

znemožňovala viditelnost mezi přístrojem a latí. Na konci tohoto nivelačního pořadu je na 

budově rodinného domku stabilizována čepová nivelační značka, která byla při stavebních 

pracích na této stavbě zničena.  



 

 

Souřadnice nově stabilizovaných bodů na 2. etáži v S-JTSK 

Tabulka 1 – Souřadnice nově stabilizovaných bodů v S-JTSK 

 

Y (m) X (m) Z (m) 

A6 565980,917 1089049,111 297,002 

B6 565938,941 1089144,932 297,184 

C6 565909,935 1089215,868 297,329 

D6 565880,549 1089215,868 296,956 

E6 565835,631 1089385,720 296,827 

5.2. Pozorovací stanice na závěrném svahu 

Nivelace 

Přesnou nivelaci provádíme zásadně geometrickou nivelací ze středu za použití 

přístrojů splňujících požadavky na přesnost přesné nivelace. Délku záměry zvolíme podle 

geodetických zásad v rozmezí 25 – 35 m podle toho, jaký je sklon terénu tak, aby záměry 

byly vždy alespoň 0,5 m nad zemí (abychom vyrušili vliv refrakce) a alespoň 0,8 m od 

horního konce latě (abychom předešli vlivu případné nesvislé polohy latě).  

Průběh měření v nivelační sestavě: 

- Přístroj stavíme vždy na místa s pevným podkladem. 

- Po urovnání přístroje do vodorovné roviny pomocí alhidádové libely 

zacílíme na lať, která je postavená na zaměřovaném bodě a urovnaná do svislé 

polohy. 

- Klínovou rysku záměrného kříže nastavíme na levou stupnici latě. 

- Klínovou rysku posuneme pomocí otáčení mikrometrického šroubu na 

nejbližší dílek stupnice. 

- Před odečtením se ujistíme, že je alhidádová libela stále urovnaná do 

vodorovné polohy, až pak odečteme z latě první čtení. 

- Pomocí jemné ustanovky alhidády posuneme dalekohledem tak, abychom 

klínovou rysku záměrného kříže nastavili na pravou stupnici latě. 

- Opět pomocí mikrometrického šroubu posuneme klínovou rysku na 

nejbližší dílek stupnice.  



 

 

- Zkontrolujeme, jestli je alhidádová libela urovnaná do vodorovné roviny a 

odečteme z latě druhé čtení. 

- Před zapsáním do nivelačního zápisníku zkontrolujeme, jestli je rozdíl 

těchto čtení 60650. Tomuto rozdílu se říká laťová konstanta. 

- Pokud rozdíl dvojice čtení vyšel vyšší, než 60650 ± 2, musíme opakovat 

čtení na obou stupnicích latě. 

Celkem bylo zaměřeno 54 stávajících a 6 nových nivelačních oddílů o celkové 

délce 15,5 km. Tabulka 2 zobrazuje jednotlivé nivelační oddíly měřené na závěrném svahu. 

Pozorovací stanice byla zaměřena tak, aby všechny měřené oddíly tvořily nivelační síť. 

Počet oddílů v síti je vyšší než počet výškových bodů, síť tedy může být vyrovnána. 

Tabulka 2 – Tabulka jednotlivých nivelačních pořadů 

oddíl délka mezní rozdíl převýšení 

 (km) rozdíl (mm) (mm) (m) 

Ff 2-13 -2080 1,6 2,8 1,3 1,58206 

2081 - 2082 0,2 1,0 -0,3 0,0143375 

2082 - 2083 0,138 0,8 -0,1 0,0719500 

2083 - 2084 0,148 0,9 0,5 1,4385375 

2080 - 2084 0,584 1,7 -0,6 -3,2026750 

2050 - 2080 0,22 1,1 1,1 -11,1617500 

2050 - 2085 0,24 1,1 0,5 7,04958 

2080 - 2085 0,066 0,6 0,2 4,11200 

2050 - 2051 0,194 1,0 0,4 -14,99248 

H - 2051 0,118 0,8 0,3 -15,40256 

H - G 0,48 1,6 -0,1 7,92548 

H - 2054 1,328 2,6 2,3 46,68109 

2054 - 2055 0,116 0,8 0,4 -13,7019250 

2055 - 2058 0,18 1,0 0,4 2,7433750 

2058 - 2059 0,17 0,9 0,1 -15,9595375 

2059 - 2060 0,174 0,9 -0,5 -13,8044625 

2060 - 2061 0,15 0,9 0,0 -0,3454000 

2061 - 2062 0,18 1,0 0,6 -1,1705625 

2062 - 2063 0,282 1,2 0,5 26,0624500 

2063 - 2064 0,25 1,1 0,5 -6,7824250 

2064 - SB3 0,3 1,5 -0,6 -28,6176250 

c - 2072 0,38 1,4 -0,8 -32,2800000 



 

 

2072 - 2073 0,244 1,1 0,6 -11,6933125 

2050-2073 0,37 1,4 -0,2 27,3516125 

2054 - 2111 0,322 1,3 0,3 -10,2350700 

2111 - 2112 0,13 0,8 0,3 -0,4409750 

2112 - 2113 0,17 0,9 -0,2 -0,3298875 

c - 2113 0,35 1,3 2,4 -4,0206250 

2054 - 2086 0,092 0,7 -0,2 -0,3298875 

2086 - 2087 0,182 1,0 0,3 -1,1218375 

2087 - 2088 0,138 0,9 -0,9 -0,1950625 

2088 - 2089 0,16 0,9 -0,9 -0,1316000 

2089 - 2090 0,186 1,0 -0,4 1,9710750 

2090 - 2063 0,114 0,8 0,0 11,87240 

2058 - 2091 0,164 0,9 1,0 1,5644250 

2091 - 2092 0,148 0,9 0,2 -0,0049625 

2092 - 2093 0,196 1,0 0,0 0,76490 

2093 - 2094 0,128 0,8 -0,1 -1,2721875 

2094 - 2063 0,11 0,7 0,7 -0,1210500 

2059 - 2095 0,074 0,6 0,0 -1,3949750 

2095 - 2096 0,154 0,9 -0,8 -0,2314375 

2096 - 2097 0,172 0,9 0,0 0,31524 

2097 - 2098 0,07 0,6 0,0 0,05189 

2060 - B5 0,244 1,1 -0,2 -26,5362000 

2063 - 2113 0,421 1,5 0,1 -11,8719375 

 

  



 

 

Polohové měření GNSS 

Před samotným měřením byla nastavena polohová přesnost měření na 0.001 m 

v horizontálním i vertikálním směru a počet požadovaných epoch na 30. Doba observace 

na jednotlivých bodech se lišila podle toho, kdy bylo dosaženo zadané množství epoch 

s požadovanou přesností. Každý sledovaný i kontrolní bod byl zaměřen 3x, vždy v jiný den 

a vždy v jinou denní hodinu. Takhle se muselo měřit z důvodu rozestavení družic na 

oběžné dráze Země, protože družice mají oběžnou dobu stejně dlouhou, jako je doba 

otočení Země kolem své osy. Proto, kdyby se měřil stejný bod podruhé v jiný den, ale 

stejnou hodinu, byly by družice na oběžné dráze rozestaveny stejně, jako v den 

předchozího měření a výsledek by vyšel v podstatě stejný. Potřebujeme ale více výsledků 

získaných při různých podmínkách. Proto je nutné měřit při jiném rozestavení družic a 

v jiný den. Obrázek 10 ukazuje způsob nucené centrace na pilíři H. 

 

Obrázek 10 – Nucená centrace na pilíři H 



 

 

6. Výpočetní práce 

Pro vyhodnocení nivelačního zápisníku byla použita přednastavená tabulka 

v programu Microsoft Office Excel, ve které se kontrolovala laťová konstanta, dále se zde 

počítaly záměry vpřed i vzad a z nich převýšení jednotlivých přestav. Automaticky se též 

vypočítalo vyrovnání nivelačních oddílů. Pro výpočet souřadnic sledovaných bodů pomocí 

transformací byl využit program Geus. Tabulka 3 zobrazuje souřadnice sledovaných bodů na 

závěrném svahu v systému S-JTSK.  

6.1. Vyhodnocení GPS a vyhodnocení zápisníků nivelace 

 Tabulka 3 – Souřadnice sledovaných bodů v S-JTSK 

Bod Y (m) X (m) Z (m) 

F 566104,490 1089617,225 316,442 

G 566230,716 1089163,820 306,507 

H 566116,235 1089574,117 314,452 

Z1 566656,947 1090036,310 269,665 

Z2 566805,150 1089816,587 268,146 

Z3 566902,865 1089655,586 268,119 

A0 565790,831 1089367,460 351,626 

A1 565780,950 1089361,041 364,738 

A2 565770,570 1089357,348 377,200 

A3 565760,108 1089353,114 390,512 

A4 565749,382 1089350,506 404,492 

B0 565845,537 1089234,961 352,063 

B1 565833,070 1089234,028 364,952 

B2 565822,742 1089227,742 377,659 

B3 565811,898 1089222,969 390,771 

B4 565801,724 1089217,420 405,841 

B5 565773,224 1089210,108 432,678 

C0 565892,966 1089122,616 351,391 

C1 565877,476 1089129,024 365,331 

C2 565868,556 1089119,038 377,930 

C3 565857,214 1089116,302 390,980 

C4 565846,407 1089111,967 405,747 



 

 

6.2. Transformace z S-JTSK 

Pro převod souřadnic z S-JTSK do jednotlivých místních souřadných systémů byla 

použita shodnostní transformace. Je to lineární transformace, při které dochází pouze 

k rotaci souřadného systému a posunutí jeho počátku. Při této transformaci se zachovává 

rozměr os, a proto je měřítkový koeficient roven jedné. Pro určení transformačního klíče je 

nutné znát alespoň 2 identické body. Transformační parametry u shodnostní transformace 

jsou: translace ve směru osy Y, translace ve směru osy X a úhel rotace soustavy. Tabulka 4 

zobrazuje souřadnice sledovaných bodů po 1. i 2. transformaci. 

Tabulka 4 – Souřadnice sledovaných bodů po jednotlivých transformacích 

Bod Y (m) X (m) Y (m) X (m) 

 Z1 - D Z2 - B 

F 656,791 222,612 727,692 -33,551 

G 680,638 692,625 752,017 436,452 

H 659,315 267,221 730,261 11,056 

Z1 0,000 0,000 70,654 -255,503 

Z2 -70,960 255,390 -0,048 -0,033 

Z3 -112,650 439,060 -41,553 183,685 

A0 1033,441 360,199 1104,494 103,657 

A1 1044,847 363,159 1115,903 106,606 

A2 1055,863 363,374 1126,919 106,809 

A3 1067,128 364,078 1138,186 107,502 

A4 1078,128 363,155 1149,185 106,568 

B0 1023,508 503,212 1094,706 246,685 

B1 1035,630 500,149 1106,825 243,609 

B2 1047,418 502,841 1118,616 246,289 

B3 1059,216 503,934 1130,458 247,352 

B4 1070,624 505,976 1141,826 249,401 

B5 1099,975 503,886 1171,176 247,281 

C0 1014,096 624,802 1085,417 368,288 

C1 1026,761 613,818 1098,071 357,291 

C2 1038,403 620,500 1121,312 362,913 

C3 1049,995 619,464 1121,345 362,845 

C4 1061,635 620,159 1132,953 363,597 

 



 

 

7. Srovnání s předchozím měřením 

Díky výhodné pozici základny místního souřadnicového systému Z2 – B je možné 

relativně jednoduše určit vektory pohybu sledovaných bodů na závěrném svahu. Osa Y je 

kolmá ke stěně lomu, záporné znaménko odpovídá pohybu směrem od odtěženého 

prostoru. Osa X je rovnoběžná se stěnou lomu, kladné znaménko odpovídá pohybu 

směrem na západ. Osa Z je logicky kolmá na rovinu tvořenou osami Y a X a kladná 

poloosa směřuje vzhůru. Změny jednotlivých souřadnic jsou vypsány v tabulkách dle [8]. 

Tyto tabulky jsou vztaženy k 0. Etapě měření. Tabulka 5 zobrazuje změny souřadnice Y, 

Tabulka 6 zobrazuje změny souřadnice X a Tabulka 7 zobrazuje změny souřadnice Z. Pro 

ilustraci je u každé tabulky i spojnicový graf posunů jednotlivých bodů. Z důvodu 

přehlednosti nešlo graf vytvořit ze všech sledovaných bodů, a proto jsem vybral pouze 

body B0 – B5, které leží v prostřední řadě sledovaných bodů. Obrázek 11 znázorňuje 

vektorové pohyby bodů sledovaných od roku 1985 v prostoru. Obrázek 12 znázorňuje 

vektorové pohyby bodů na 3. etáži sledovaných až od roku 1988. 

  



 

 

Tabulka 5 – Změna souřadnice Y, vztaženo k 0. Etapě (mm) 

Etapa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rok: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1998 2003 2008 2012 

A0 … … +0,0 +1,8 -15,0 -15,0 -25,0 -33,3 -57,3 -51 

A1 -3,0 -8,3 -10,9 -8,8 -14,6 -16,3 -20,7 -24,5 -46,1 -26 

A2 -0,6 -5,4 -6,4 -4,0 -8,8 -10,0 -15,9 -18,9 -45,1 -33 

A3 -0,6 -7,3 -7,5 -5,5 -10,3 -10,3 -16,4 -19,0 -43,5 -22 

A4 -1,6 -6,8 -8,1 -6,4 -10,3 -11,0 -17,6 -28,1 -54,4 -63 

B0 … … +0,0 -14,9 -23,3 -27,1 -43,7 -52,6 -81,9 -85 

B1 -1,0 -5,0 -7,2 -6,6 -11,4 -13,4 -21,4 -28,8 -49,1 -43 

B2 -2,8 -5,1 -5,6 -4,2 -8,6 -10,0 -13,8 -21,5 -49,6 -54 

B3 -0,8 -6,0 -4,6 -4,4 -7,2 -8,8 -11,1 -11,3 -40,2 -54 

B4 -1,4 -3,2 -4,6 -3,8 -7,2 -7,3 -17,5 -13,4 -44,2 -58 

B5 -3,9 -8,1 -9,5 -8,1 -12,3 -14,7 -14,5 -24,2 -52,5 -58 

C0 … … +0,0 +0,8 -1,8 -5,0 -17,2 -28,4 -50,7 -41 

C1 -2,8 -6,8 -7,5 -5,0 -9,5 -13,8 -23,3 -38,0 -53,4 -63 

C2 -1,4 -3,7 -5,0 -2,1 -8,6 -10,3 -8,0 -14,4 -41,6 -48 

C3 -2,5 -4,9 -5,2 -3,2 -7,9 -7,3 -14,1 -20,2 -43,9 -56 

C4 -1,2 -4,8 -3,0 -4,0 -9,4 -6,4 -12,4 -18,2 -45,1 -47 
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Tabulka 6 - Změna souřadnice X, vztaženo k 0. Etapě (mm) 

Etapa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rok: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1998 2003 2008 2012 

A0 … … +0,0 +1,2 -2,4 -1,4 +3,1 +5,3 -6,3 -28 

A1 +1,4 -1,4 -2,2 -3,6 -5,4 +1,7 +2,9 +7,6 -8,5 -24 

A2 -1,1 -3,4 -5,7 -4,1 -4,3 +6,3 +6,7 +5,2 -3,0 -30 

A3 -0,5 -5,9 -4,5 -3,9 -2,3 -1,1 +3,2 -1,7 -9,5 -31 

A4 -0,4 -4,2 -4,6 -2,6 -1,4 -3,5 -1,6 -2,0 -15,0 -20 

B0 … … +0,0 +1,8 +2,2 +9,4 +12,4 +16,7 +4,2 -4 

B1 -1,3 -3,9 -3,7 -3,5 -1,9 +0,9 +5,5 +13,3 -5,7 -9 

B2 +0,6 -6,5 -6,1 -5,6 -4,4 +1,2 -0,9 +6,2 -2,8 -34 

B3 -1,5 -7,1 -7,8 -5,3 -4,5 -1,9 +0,3 -1,9 -7,5 +1 

B4 +1,5 -5,8 -5,1 -2,7 +1,1 +1,9 0,0 +13,4 -6,2 -9 

B5 -0,4 -2,2 -7,3 -4,1 +3,6 +5,7 +4,1 +9,5 -1,9 -1 

C0 … … +0,0 +0,1 -1,2 +4,1 +9,2 +5,5 -3,4 -11 

C1 +0,2 +3,6 -2,3 -4,3 -3,2 +3,3 +7,9 +7,9 -2,6 -18 

C2 +0,4 -7,0 -2,6 -2,9 +1,6 +4,2 -2,1 -4,4 -9,0 -17 

C3 -0,4 -4,2 -3,2 -4,8 -2,1 -1,0 +4,8 +2,4 -3,5 -6 

C4 +0,9 -2,4 -4,7 -2,8 +1,8 -1,8 +5,0 +2,8 -8,9 -3 
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Tabulka 7 - Změna souřadnice Z, vztaženo k 0. Etapě (mm) 

Etapa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rok: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1998 2003 2008 2012 

A0 … … 0 2 9 13 12 17 23 24 

A1 5 2 7 9 10 14 10 12 15 12 

A2 4 1 6 8 5 9 2 3 6 0 

A3 5 4 7 8 5 8 0 0 -1 -8 

A4 5 2 6 8 3 6 -4 -4 -6 -13 

B0 … … 0 -5 -10 -7 -8 -4 -1 0 

B1 4 4 9 13 13 16 15 18 20 18 

B2 5 3 9 11 11 15 10 13 13 9 

B3 5 4 9 11 9 13 6 8 8 5 

B4 5 3 8 11 8 12 4 6 6 1 

B5 7 4 12 8 5 9 -5 -5 -8 -18 

C0 … … 0 6 5 8 5 8 10 10 

C1 6 4 11 14 13 16 8 8 8 5 

C2 4 4 9 12 10 14 4 4 2 -3 

C3 6 3 10 14 11 15 4 4 2 -3 

C4 5 4 8 10 8 11 -1 -1 -3 -9 
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Vektory prostorového posunu sledovaných bodů na závěrném svahu 

-Body, které se sledují od roku 1985 

 

Obrázek 11 – Vektory prostorového posunu 1 

 

-Body, které se sledují až od roku 1988

 

Obrázek 12 – Vektory prostorového posunu 2 

  



 

 

8. Závěr 

Mým úkolem při ověřování stability závěrného svahu lomu Vitošov bylo zjistit, jestli 

se sledované body a tím pádem i celý závěrný svah neposunuly v prostoru a pokud ano, tak 

o kolik.  

Pohyb sledovaných bodů je na závěrném svahu tohoto aktivního lomu očekávaný, 

protože stále dochází k odtěžování vápence z dobývacího prostoru a tím pádem 

k odlehčování dna lomu.  

Od roku 1985, kdy proběhla 0. etapa měření, až do roku 2012, kdy proběhla zatím 

poslední 10. Etapa, prošly měřické metody většími i menšími změnami. V této etapě byla 

totiž poprvé použita metoda GNSS, která nahradila metodu trilaterace, a která značně 

zjednodušila a zároveň i zlevnila polohové měření sledovaných bodů. Výškové měření 

probíhalo v návaznosti na předchozí etapy stejnou metodou, jako v předchozích letech.  

V porovnání s předešlými etapami se sledované body vlivem pokračující těžby oproti 

předešlým etapám posunuly. Tento posun je v řádech milimetrů a nijak výrazně se neliší 

od posunů mezi předešlými etapami. Vyhodnocení posunů bodů však není úkolem 

geodeta, tudíž tuto práci přenechám osobě s patřičnými oprávněními. 

Nově bylo stabilizováno 5 bodů na 2. etáži, které jsme museli zaměřit jak polohově, 

tak i výškově. Tyto body se budou i nadále sledovat a budou přispívat ke sledování 

stability závěrného svahu. Jelikož byly v této etapě zaměřeny poprvé, nejsou zahrnuty do 

grafických výstupů. 

Při počítání souřadnic bodů musely souřadnice ze systému S-JTSK projít dvojí 

transformací, napřed do systému Z1 – D a pak do systému Z2 - B z důvodu návaznosti na 

předchozí etapy měření. Teoreticky by ale stačila pouze jedna transformace po přepočítání 

transformačního klíče. Tímto postupem by se usnadnila a urychlila práce zeměměřiče při 

zjišťování souřadnic sledovaných bodů. 
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