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ANOTÁCIA 

 

 Diplomová práca sa venuje tvorbe základnej mapy lomu pri povrchovej ťažbe. Delí 

sa na 4 častí. V prvej časti sa stručne venujem teoretickým informáciám o základnej mape, 

taktiež geodetickým metódam používaných pri zameriavaní lomu. V ďalšej časti uvádzam 

základné informácie o lome v Snežnici.  Tretia časť tejto práce rozoberá konkrétne činnosti 

prevádzané pri zameriavaní lomu a rozšírení hranice dobývacieho priestoru lomu a v 

záverečnej časti uvádzam postup spracovávania nameraných údajov a vytvorenia základnej 

mapy lomu. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: základná mapa lomu, GNSS technológia, polohopis, 

výškopis, dobývací priestor, profily 

 

ANNOTATION 

  

Thesis deals with the formation of base map of quarry for surfaced mining. It is 

divided into 4 parts. The first is about theoretical information of base map, especially 

geodetic methods used in focusing quarry. The next section provides basic information 

about the quarry in Snežnica. The third part of this paper discusses specific activities 

transferred in focusing quarry and expanding the frontiers of quarry extraction area and the 

final part there is a procedure for processing of measured data and creating a base map of 

quarry. 

 

KEYWORDS: base map of quarry, GNSS technology, planimetry, altimetry, mined 

area, profiles 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
  

k.ú.  katastrálne územie 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

S-JTSK Jednotná trigonometrická sieť katastrálna 

Bpv  výškový systém Balt po vyrovnaní 

ZMVM SR Základná mapa veľkej mierky Slovenskej republiky 

ML  mapový list 

ZML  Základná mapa lomu 

ČSTS  Československá trigonometrická sieť 

MNŠ  metóda najmenších štvorcov 

GNSS  globálne navigačné družicové systémy 

ČSR  Československá republika 

GPS  Globálny polohový systém 

ET  elektronický teodolit 

3D  trojrozmerný 

WGS-84 Svetový geodetický karteziánsky súradnicový systém 

X,Y,Z  pravouhlé (karteziánske) súradnice 

B,L,H  elipsoidické súradnice 

SKPOS Slovenská priestorová observačná služba 

GLONASS ruský družicový navigačný systém 

GKÚ  Úrad geodézie, kartografie a katastra 

RTK  Kinematické meranie v reálnom čase 

VÚC  Vyšší územný celok 

S-J  Severojužný smer 

m.n.m. metrov nad morom 

m  metre 

m2  metre štvorcové 

m3  metre kubické 

g.cm-3  jednotka hustoty (gram na meter kubický) 

%  percentá 

IČO  identifikačné číslo osoby 
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vy, vx, vz súradnicové rozdiely  

∆Y, ∆X, ∆Z súradnicové rozdiely 

mx, my, mz stredné súradnicové chyby 

BP  bodové pole 

DP  dobývací priestor 

ŠPS  Štátna priestorová sieť 

ETRS 89 Európsky terestrický referenčný systém 

LCD  displej z tekutých kryštálov 

RGB  farebný model (miešanie farieb červená-zelená-modrá v počítačoch) 
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ÚVOD 
 

Najväčším bohatstvom každého štátu je nerastné bohatstvo. Preto je potrebné, aby 

bol každý väčší zásah do zemského povrchu, či už vo vnútri alebo na jeho povrchu, 

zdokumentovaný. Súčasťou každej dokumentácie je základná banská mapa. Veľmi 

dôležitú úlohu preto zohráva banský geodet , ktorý väčšinou spolupracuje s komerčným 

geodetom. 
 

V mojej práci sa venujem podrobným krokom geodeta pre vyhotovenie základnej 

mapy lomu v k.ú. Snežnica a prípravným prácam pred vytýčením hranice plánovaného 

rozšírenia dobývacieho priestoru lomu. Taktiež sa venujem polohopisno-výškopisnému 

zameraniu širšieho okolia jestvujúceho lomu pre plánované rozšírenie hranice dobývacieho 

priestoru lomu.  
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1 ZÁKLADNÁ BANSKÁ MAPA 

 

Základná banská mapa je technickým a právnym dokladom organizácie, vedeným 

pri hornickej činnosti a činnosti prevádzanej hornickým spôsobom. Základná banská mapa 

sa vyhotovuje trvalým spôsobom ako originál na základe údajov získaných vlastným 

meraním alebo na základe údajov vyhotovených iným útvarom organizácie alebo inou 

organizáciou, o ktorých rozhodne hlavný banský merač [1]. Výnos [1] v § 13 definuje 

základnú mapu ako: 
 

„(1)  Základnou banskou mapou je 
 

a.) základná prieskumná mapa pri geologických prácach na ložiskách nerastov v podzemí 

a na povrchu,            

b.) základná banská mapa pri hlbinnom dobývaní ložísk nerastov a pri zabezpečovaní 

a likvidácii starých banských diel, 

c.) základná mapa lomu pri povrchovom dobývaní ložísk nerastov, 

d.) základná mapa pri ťažbe ropy a zemného plynu, 

e.) základná mapa vedená pri činnostiach podľa § 3 písm. d) a f) zákona, 

f.) základná mapa pri osobitných zásahoch do zemskej kôry.“ 
 

Originál základnej mapy sa vyhotovuje na podklade, ktorého zrážanlivosť 

v žiadnom smere neprekročí hodnotu 1 promile. Zhotovuje sa v mierke 1:500, 1:1000 

alebo 1:2000 jednotne v rámci celého dobývacieho priestoru alebo pracoviska. O voľbe 

mierky základnej banskej mapy rozhoduje hlavný banský merač [1]. 
 

Klad listov základnej banskej mapy nadväzuje na delenie triangulačného listu 

v súradnicovom systéme S-JTSK. Ak celý dobývací priestor nie je možné zobraziť na 

jeden mapový list, je povolené strany rámov mapových listov posunúť v smere osi Y 

o násobky 25 metrov a ich celé násobky a v smere osi X o násobky 100 m. 
  

Rám mapového listu sa umiestňuje tak, aby severný, južný a západný okraj listu 

bol rovnako široký [1]. 

 



Bc. Mária Mihaldová: Základní mapa lomu v k.ú. Snežnica 

2014 12

1.1  Základná mapa lomu 

 

Pod pojmom základná mapa lomu rozumieme grafický záznam všetkých 

banských, technických, geologických a správnych údajov potrebných k vedeniu a riadeniu 

banských prác. Údaje sa prezentujú pomocou  značkového kľúča podľa výnosu MH SR č. 

1/1993. 
 

Vyhotovuje sa v systéme S-JTSK a nadmorské výšky sú uvedené v systéme BpV. 

Klad listov nadväzuje na klad listov ZMVM SR. Niektoré banské závody otvorené pred 

zavedením S-JTSK majú aj iné projekcie a klad listov.  
 

 Presnosť zobrazenia: 

 Čiara rámu ML a štvorcovej siete – menej ako 0,03 mm 

 Rozmery rámu ML a štvorcovej siete, odchýlka uhlopriečky po premeraní - menej 

ako 0,03 mm 

 Kresba (rozdiel medzi vypočítanou hodnotou a graficky odsunutou hodnotou - 

menej ako 0,04 mm) [2]. 
 

Mapa podľa Výnosu [1]  ZML obsahuje: 

1.) Mimorámové údaje -     označenie ML 

- Súradnicový a výškový systém 

- Klad listov s vyznačením súradníc ich rohov, hraníc 

dobývacieho priestoru 

- Vysvetlivky 

- O založení základnej banskej mapy 

- O doplňovaní základnej banskej mapy 

- O obnovení základnej banskej mapy 

- O súčastiach základnej banskej mapy 

- Ťažený nerast 

- Názov organizácie 

- Názov ložiska 

- Názov dobývacieho priestoru 

- Názov základnej banskej mapy 

- Mierka základnej banskej mapy 
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- Poradové číslo listu kladu listov používaného 

v organizácii 

- Evidenčné číslo základnej banskej mapy 

- Súradnice štvorcovej siete na južnom a východnom okraji 

listov 
 

2.) Rámové údaje  -     štvorcová súradnicová sieť s rozmermi 100mm x 100mm 

- Štátne hranice a hranice katastrálnych území 

- Hranica chráneného ložiskového územia, chráneného 

územia dobývacieho priestoru, ochranných pásiem, 

ochranných pilierov, ochranných bezpečnostných 

pilierov, ochranných pásiem vrtov, prípadne iné 

obmedzenie činnosti, vrátane čísla rozhodnutia, ktorým 

bola hranica určená 

- Základné a podrobné banské bodové pole 

- Prieskumné vrty, štôlne, šachtice 

- Základné geologické údaje, plochy odpisov zásob 

a plošných strát ložiska, 

- Banské a podzemné diela súvisiace s činnosťou 

vykonávanou banským spôsobom s technologickými 

údajmi, 

- Zariadenia  a objekty, ktoré slúžia k zaisteniu bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a pri bezpečnosti prevádzky, 

vetrania a protipožiarnej ochrany, 

- Údaje o predchádzajúcej banskej činnosti a ostatnej 

činnosti v podzemí, 

- Údaje o objektoch a miestach osobitnej dôležitosti, 

- Úplná banská situácia do vzdialenosti 100m za hranicou 

dobývacieho priestoru, 

- Línie profilov a rezov, 

- Vrty a sondy, 

- Krasové a iné dutiny prírodného charakteru, 

- Správne, sociálne a technologické objekty a zariadenia, 
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- Odvaly, výsypky, skládky, odkaliská, miesta na ukladanie 

odpadov a rekultatívne plochy a ďalšie dôležité 

skutočnosti, ktoré vznikli pri činnostiach vykonávaných 

banským spôsobom [1]. 

 

 

                                           Obr.1 Ukážka základnej mapy lomu [3] 

 

1.2  Geodetická sieť na povrchových lomoch 

 

Geodetickú sieť na povrchu tvorí sieť bodových poli, ktoré rozdeľujeme na: 
 

1.) Polohové bodové pole na povrchu 

2.) Výškové bodové pole na povrchu 
 

Na povrchu sa používa pre stabilizáciu bodov trigonometrických sieti stabilizácia 

žulovými hranolmi so zaistením podzemnou značkou. Pre polygónové ťahy sa používa 

menej nákladná stabilizácia. Často sa používajú trubky alebo železné tyče zabetónované do 

zeme a krátke poklopy proti poškodeniu [4]. 
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Obr.2 Dočasná stabilizácia bodu 

 

1 .2.1  Polohové bodové pole na povrchu 

 

Rozdeľujeme na: 
 

1.) Základné polohové bodové pole na povrchu 

2.) Podrobné polohové bodové pole na povrchu 
 

1.) Základné polohové bodové pole na povrchu tvoria: 

- body určené z bodov ČSTS veľmi presnými metódami [2]. 

- body ČSTS sú zhusťované metódami na zahustenie bodových polí (reťazce, 

polygóny obojstranne pripojený a orientovaný vyrovnaný 

MNŠ, pretínanie zo smerov a dĺžok minimálne 4 smery 

alebo 4 dĺžky, GNSS – statická metóda) 
 

2.) Podrobné polohové bodové pole povrchu tvoria: 

- body určené meračskými metódami zo základného polohového bodového 

poľa na povrchu. Slúžia na zameriavanie polohopisu a výškopisu všetkých 

predmetov merania potrebných na vedenie dokumentácie. 
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1 .2.2 Výškové bodové pole na povrchu 

 

Rozdeľujeme na: 
 

1.) Základné výškové bodové pole na povrchu 

2.) Podrobné výškové bodové pole na povrchu 
 

1.) Základné výškové bodové pole na povrchu tvoria : 
 

- Základné nivelačné body - boli pri budovaní siete vhodne rozložené po celom 

území bývalého ČSR na geologicky stabilných miestach. Bolo ich 22, teraz pre 

územie Slovenska je platných 11 základných nivelačných bodov. 

- body Štátnej nivelačnej siete, ktorá je tvorená bodmi 1., 2. a 3. rádu. 

 
Obr.3 Stabilizácia základných bodov výškového bodového poľa [5] 

 

2.) Podrobné výškové bodové pole na povrchu tvoria 

- body pripojené na body základného výškového bodového poľa niveláciou 

(trigonometrickou, resp. geometrickou), taktiež body polohového bodového pola na 

povrchu, ktorých výšky boli určené tachymetrickým výškovým meraním, prípadne určené 

GPS-RTK metódou. 

                  
Obr.4 Stabilizácia podrobných bodov výškového bodového poľa [5] 
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1.3 Metódy podrobného merania na povrchových lomoch 

 

Podrobné meranie je podriadené evidencii zásob ťažby a skutočnému stavu 

vlastnej povrchovej ťažby. 
 

Predmetom merania na povrchových lomoch sú: 

- hrany (charakteristické prvky terénu vznikajúce pri ťažbe) 

- skrývky, násypy, podvaly, skládky 

- odvodňovacie rigoly, priekopy 

- geologické vrty 

- dopravné a ťažobné zariadenia 

- dopravníkové pasy a potrubia 

- objekty a stavby 

- inžinierske siete a iné 
 

Metód na získavanie súradníc podrobných bodov pre tvorbu základnej mapy lomu 

je niekoľko. Najčastejšie používanou metódou je tachymetria. Je to rýchla a často 

využívaná meračská metóda. Pri tejto metóde sa súčasne určuje poloha aj výška meraných 

bodov. Presnosť určenia priestorovej polohy bodov ja daná presnosťou meraných hodnôt 

(uhol, dĺžka, prevýšenie,...) potrebných pre výpočet súradníc podrobných bodov, taktiež na 

použitej prístrojovej technike. Na tachymetrické zameriavanie sa používajú: 

- Teodelity s diaľkomerným zariadením – tachymetre 

- Nitkové a autoredukčné diaľkomery 

- Elektronické diaľkomery 

 
Obr. 5 Princíp tachymetrickej metódy 
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Obr. 6 Podrobné meranie zárezu [2] 

                                     

 
Obr. 7 Meranie lomu pri hromadnom odstrele [2] 

 

Na zameranie skutočnej situácie lomu sa používajú aj iné metódy ako napr.: 
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1.) Polárna metóda  
 

Poloha podrobných bodov sa určuje polárnymi súradnicami. Vodorovné smery 

meriame od východiskového (nulového) smeru. Dĺžky meriame ET , diaľkomerom, 

prípadne pásmom v rozsahu dĺžky pásma. Ako stanovištia sa volia body banského 

polohového bodového poľa alebo pomocné meračské body. Na styku medzi dvoma 

stanovišťami sa zamerajú pre účely kontroly aspoň tri podrobné body z oboch stanovíšť.            

                                       

 
Obr. 8   Princíp merania polárnou metódou [6] 

 

2.) Ortogonálna metóda 
 

Nazývaná aj metóda pravouhlých súradníc. Touto metódou sa polygónová sieť 

dopĺňa meračskými priamkami. Meriame staničenie a kolmicu vzhľadom na zvolenú 

meračskú priamku. 

 
Obr. 9 Princíp  ortogonálnej metódy 
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2.) Pozemná a letecká fotogrametria 
 

Zaoberajú sa vyhotovením meračských snímok buď z pozemných stanovísk, 

prípadne vyhotovených z lietadla alebo iného lietajúceho telesa. Riadia sa osobitnými 

predpismi. Využívajú sa najmä na dokumentáciu podzemných objektov, meranie zosuvov 

a deformácií a iné. 

 

 
Obr. 10 Pozemná fotogrametrická snímka [7] 

 

 

Obr. 11  Letecká fotogrametrická snímka [7]  
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3.) Laserové skenovanie 
 

V súčasnosti najefektívnejšia metóda priestorového merania a následnej tvorby 

priestorových modelov. Využíva sa špičková technika laserového skenera, pomocou 

ktorého získavame presné priestorové údaje o objektoch v digitálnej podobe. Veľká 

výhoda je minimálny čas merania a taktiež bezkontaktné meranie. 
 

Výsledkom skenovania je mračno bodov, z ktorých sa vytvárajú 3D modely 

objektov a digitálne terénne modely. Využíva sa najmä na kontrolu geometrických 

podmienok a parametrov objektov, určenie deformácií a pretvorení a iné. 

 
Obr. 12  Laserové skenovanie  [8] 

 

4.) GNSS metóda 
 

Jedná sa o družice, ktoré vysielajú navigačnú správu, v ktorej sa uvádza svoje 

označenie, čas, polohu a iné. Prijímač musí prijímať signál najmenej zo štyroch rôznych 

družíc a z rozdielu času vyslaného a prijatého signálu družice prijatého prijímačom možno 

vypočítať ich vzájomnú vzdialenosť. Keďže poloha družice je známa z navigačnej správy, 
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družice vytvoria guľovú plochu, z ktorých z priesečníka sa určia súradnice prijímača. Čím 

viac signálov družíc je dostupných, tým je samozrejme výsledok určenia polohy prijímača 

presnejší. 

 

 
Obr. 13  Princíp  GNSS [9] 

 

Merať pomocou GPS môžeme statickou metódou alebo metódou RTK.  
 

 Statickou metódou možno dosiahnuť veľmi presné určenie polohy bodu (mm), 

ale nevýhodou je, že meranie zvyčajne prebieha niekoľko desiatok minút. Využívame to 

najmä pri určovaní polohy stanovísk pre následne meranie tachymetrickou metódou 

a nemusíme sa tak pripojovať k existujúcemu bodovému poľu zdĺhavými a pracnými 

metódami. Meranie sa spracováva v kancelárie tzv. postprocesingom.  
 

 Druhou, veľmi rýchlou a najčastejšie využívanou v bežnej praxi je metóda RTK. 

Spočíva v určovaní súradníc bodov v reálnom čase. Je o niečo menej presná (cm) ale 

presnosťou postačuje na bežné geodetické úlohy a taktiež pri prácach v lome. 
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 Pri oboch metódach sa súradnice určujú na elipsoide WGS-84. Poloha bodu 

v tomto systéme môže byť vyjadrená v pravouhlých (karteziánskych) súradniciach X, Y, Z, 

alebo v elipsoidických (geodetických) súradniciach B, L, H (obr. 14). 

 

 

Obr. 14  Pravouhlé súradnice X, Y, Z a elipsoidické súradnice B, L, H 

 

Keďže je u nás záväzný súradnicový systém S-JTSK, získané výsledky je nutné 

pretransformovať z WGS-84 do S-JTSK. Buď sú transformačné koeficienty vopred 

zadané, alebo ich treba určiť na základe súboru identických bodov (aspon 4-5 identických 

bodov s vhodnou geometrickou konfiguráciou), ktorých súradnice sú známe v oboch 

súradnicových systémoch. Podľa charakteru a presnosti transformovaných súradníc sa 

používajú zhodnostné, podobnostné, afinné, alebo polynomické transformácie. Pre 

konformnú transformáciu je rozsah územia do 20-30 km. Polynomické modely sa 

používajú pre rozsiahlejšie územie. Pri výpočte elipsoidických výšok sa používa model 

kvázigeoidu. 

 

Úrad geodézia, kartografie a katastra Slovenskej republiky zabezpečil využitie 

GNSS pre komerčných geodetov prostredníctvom služby na určovanie presnej polohy 

v reálnom čase pomenovanej skratkou SKPOS, ktorá je vybudovaná na nasledovnej 

infraštruktúre: 
 

• 21 referenčných staníc, osadených prijímačmi Trimble NetR5 s anténou Zephyr 

Geodetic Model 2, schopnými prijímať na 72-kanáloch signály z družíc amerického 
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systému GPS a ruského systému GLONASS, rozmiestnenie referenčných staníc je 

znázornené na Obr. 15, 

• rezortná virtuálna privátna sieť na správu a prenos prvotných observovaných údajov 

z referenčných staníc do centra, 

• riadiace centrum, zriadené u správcu geodetických základov, t. j. v GKÚ, na 

zabezpečenie prevádzky a na poskytovanie údajov [10] 

 

    
Obr. 15  Rozmiestnenie referenčných staníc SKPOS [9] 

 
Tab. 1 Druhy služieb SKPOS [9] 

 

Služba Formát Použitie 

SKPOS-dm RTCM 2.3 
DGPS – kódové meranie v reálnom čase 

s presnosťou až 0.3 m 

SKPOS-cm 

CMR+, RTCM 2.3, RTCM 2.3 + mes. 

59, 

RTCM 3.0 

RTK – fázové meranie v reálnom čase 

s presnosťou až 2 cm v polohe a 4 cm vo 

výške 

SKPOS-mm RINEX 2.11 Postprocessing – až milimetrová presnosť 
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2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O LOME SNEŽNICA 

 

Dobývanie stavebného kameňa v lome Snežnica –  Malé Vreteno, sa vykonávalo 

už takmer pred viac ako polstoročím.  Do r. 1957 vykonávali dobývanie  Československé 

štátne cesty Žilina, a po tomto roku bývalý MNV Snežnica s väčšími – menšími 

prestávkami  cca do r. 1964. 
 

V súčasnosti ložisko dobýva EUROMAXX,  spol.  s r.o., Predmestská 90,  Žilina.  

Lom Snežnica – Malé Vreteno sa nachádza vo VÚC Žilina, okres Kysucké Nové Mesto, 

obec Snežnica a katastrálne územie Snežnica. 

 

 
Obr. 16 Mapa širšieho okolia ložiska (ZMVM 1:10000, List č. 26-31-12) 
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Obr. 17 Pohľad na lom zo severu r. 2014 

 

2.1  Všeobecná geologická charakteristika 

 

Dotknuté územie sa nachádza 250-490 m západne od intravilánu obce Snežnica 

medzi cestou III/01166  Snežnica – Oškerda  a hrebeňom  Malého Vretena  (+ 595 m). 

Po geologickej stránke patrí do bradlového pásma kysuckej série. 
 

Dobývaná surovina je zaradená medzi stavebný kameň – vápenec, táto oblasť je 

pomerne pestrá a sú v nej zastúpené v smere S-J 

 škvrnité vápence a bridlice  (posidóniové  vrstvy -  alen), 

 škvrnité kremité vápence a kremité bridlice – bajok, 
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 rádiolarity  a rádioláriové vápence (oxford), 

 červené hľuznaté vápence (+ kimeridž) [11]. 

 

 
Obr. 18 Výrez z geologickej mapy 1:50000 so zakreslením polohy ložiska 

 

Hornina je pomerne silno tektonicky porušená  a zvrásnená,  početná a hustá sieť 

puklín je vyplnená kalcitom.  Hornina je značne zvetralá – zvetranie sa prejavuje do hĺbky  

až  1 m  a tvorí  suťové kužele.  Svahové sute tvoria polohy o rôznej hrúbke, najmä na 

úpätí svahu,  resp.  v povodí potoka  Snežničanka  (tečie súbežne vedľa cesty  Oškerda – 

Snežnica) sa k nim pridružujú deluviálne sedimenty – svahové hliny,  ktoré na východ od 

lomu vytvárajú  výplň údolia potoka. 
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Rohovcovo – slienité a vápencové horniny boli v minulosti používané hlavne na 

výstavbu a rekonštrukciu ciest v okrese Čadca,  ako aj ostatné stavebné účely,  pre ktoré sa 

bude ťažená surovina využívať aj v budúcnosti [12]. 

 

2.1.1 Fyzikálno – mechanické a technologické vlastnosti suroviny 

 

Merná hmotnosť  . . . . . . . . . . . .  2,70 – 2,72  g . cm-3 

Objemová hmotnosť   . . . . . . . . . 0,41 – 1,30  % 

Nasiakavosť -  váhová  . . . . . . . . 0,41 – 1,30  % 

                   -  objemová  . . . . . . . 0,49 – 1,09  % 

Odolnosť proti mrazu  . . . . . . . . . 0,04 -  0,17  % 

Trvanlivosť  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 ÷ 1,06  % 

Otĺkavosť  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25,36 – 27,80  % 
 

Surovina je vhodná na využitie do podkladov vozoviek a do betónov.  Nehodí sa 

na výrobu živičných krytov  povrchu  cestných komunikácií [12]. 

 

2.1.2 Hydrogeologické pomery 

 

Hydrogeologické pomery v lome a jeho okolí možno charakterizovať ako veľmi 

jednoduché.  Vo vlastnom ložisku ani v jeho okolí neboli zistené žiadne vodonosné vrstvy, 

či vývery, alebo pramene obyčajných, resp. minerálnych vôd. Vysoká tektonická 

porušenosť a puklinatosť skalného masívu  i v hlbších partiách pod povrchom vytvára 

podmienky pre dostatočnú infiltráciu povrchových vôd  a morfológia terénu zasa ich 

bezproblémový odtok do potoka Snežničanka,  ktorý má erozívnu bázu pod úrovňou 

základného lomového dvora  o kóte  + 375 m.  n. m. [12] 

 

2.1.3 Stav zásob ložiska 

 

Prvý geologický prieskum na výpočet zásob stavebného kameňa bol uskutočnený 

v roku 1969 pre potrebu výstavby diaľnic v oblasti Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca až 
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po poľské hranice. Výsledkom prieskumu bolo údajne 16000 tisíc m3 vápencového 

stavebného kameňa. [12] 

 

2.1.4 Dobývanie ložiska a dobývací priestor 

 

Dobývacia metóda, ktorá je v lome aplikovaná  je zostupné etážové dobývanie 

s použitím vrtnotrhacích prác  pri rozpojovaní hornín, príp.  i strojným rozpojovaním 

rypnou silou orgánu pracovného stroja  a strojnom nakladaní rozpojenej horniny.  
 

Ako prevládajúci spôsob rozpojovania hornín je rozpojovanie vrtnotrhacími 

prácami pri použití brizantných trhavín (danubit,  polonit  a pod.). 

Vzhľadom na blízkosť  vzdušného elektrického vedenia  umiestneného pozdĺž 

cesty  č.  III./01166,  ako aj objektu na pozemku parc. č.  1708,  používajú sa pri dobývaní 

v blízkosti uvedených objektov  i  tieto spôsoby  rozpojovania : 

- využitie nebrizantnej trhaviny cevamitu, 

- rozpojovanie  strojné, t. j. pomocou pracovného nástroja nasadeného 

stavebného stroja  (radlica,  zbíjačka  a pod),  ktorý bude použitý  po rozrušení 

horniny nebrizantnou trhavinou. 
 

Výkon trhacích prác je zabezpečovaný dodávateľsky  organizáciou,  ktorá má 

príslušné oprávnenie na vykonávané trhacie práce, manipuláciu a prevoz výbušnín. Táto 

organizácia zabezpečuje aj vypracovanie technologického postupu trhacích prác a ďalších 

náležitostí vyplývajúcich z platnej legislatívy. 

Pre ochranu premávky na ceste  č.  III/01166 je stanovené  25 m  ochranné pásmo,  

ktoré je nutné striktne dodržiavať.  Počas výkonu trhacích prác musí byť premávka  na 

ceste zastavená [12].  

Vlastníkom pozemkov dobývacieho územia je Pozemkové spoločenstvo 

účastníkov urbariátu obce Snežnica, IČO :  31 931 065. Plošná výmera pozemkov je 

uvedená v Tab. 2. Vzhľadom  na objem vyťažiteľných zásob a ročný objem ťažby je 

životnosť lomu  28 rokov. Nájomná zmluva (Pozemkové spoločenstvo – LOM SB) bola 

uzavretá do  27.09.2015  s prednostným právom jej ďalšieho predĺženia.  V tejto etape – 

v rámci platnej zmluvy sa predpokladá termín ukončenia 27.09.2015. Nakoľko sa 



Bc. Mária Mihaldová: Základní mapa lomu v k.ú. Snežnica 

2014 30

predpokladaný termín ukončenia blíži, v dnešných dňoch sa plánuje s predĺžením nájomnej 

zmluvy a taktiež s rozšírením hranice dobývacieho priestoru (bližšie v kap. 3.3).  

 
 

Tab. 2 Výmera pozemkov DP 

      Parc. č. výmera  (m2) druh pozemku 

      1709 17 575 ostatná plocha 

      Časť parcely 1710 26 837 les 

      dobývacie územie: 44 412  

 

 

Tab. 3 Súradnice bodov hranice DP lomu 

Číslo bodu Y [m] X [m] 

1 440417,82 1167134,05 

2 440413,38 1167084,44 

3 440386,56 1167008,62 

4 440364,02 1166964,32 

5 440362,19 1166954,81 

6 440156,69 1166989,39 

7 440152,97 1167118,08 

8 440155,55 1167138,62 

9 440182,15 1167147,88 

10 440179,58 1167164,95 

11 440180,70 1167179,64 

12 440242,29 1167162,22 
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Obr. 19  Zobrazenie hranice DP vyznačením v katastrálnej mape 
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3 REALIZÁCIA MERANIA PRE VYTVORENIE ZÁLKADNEJ 

MAPY LOMU A PLÁNOVANÉ ROZŠÍRENIE HRANICE 

DOBÝVACIEHO PRIESTORU 

 

3.1 Prístrojové vybavenie použité na meranie 

 

Na overenie jestvujúceho bodového poľa a podrobné zameranie polohopisných 

a výškopisných prvkov potrebných k vytvoreniu základnej mapy lomu som použila GPS 

prijímač Topcon Hiper+ (viď Obr. 20). Je to 40-kanálový prijímač s internou pamäťou, 

modulom podporujúcim bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Umožňuje sledovanie 

satelitných systémov GPS aj GLONASS, čo umožňuje nárast počtu dostupných satelitov 

o 40% , zvýšenie výkonu a možnosť vykonať presné merania aj vo veľmi nepriaznivých 

podmienkach, kde samostatná GPS nestačí. Poskytuje pracovný dosah do vzdialenosti 

30km. Technické parametre tohto prijímača sú uvedené na Obr. 21. K prijímaču som 

použila kontrolér Topcon FC-250 vybavený softverom TopLink, ktorý som využila na 

stiahnutie nameraných údajov a transformáciu súradníc bodov z ETRS-89 do S-JTSK. 

 

 
Obr. 20 GPS prístroj Topcon Hiper+ 
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Obr. 21 Technické parametre prístroja Topcon Hiper+ [13] 

 

V miestach, kde nebolo možné použiť technológiu GPS som použila totálnu 

stanicu Sokkia PowerSet 3000 (Obr. 22). V dnešnej dobe je to už starší typ prístroja, ale 

stále má vynikajúci výkon v náročnom prostredí. Má veľký LCD displej a alfa-numerickú 

klávesnicu.  

Výkonné parametre tohto prístroja sú: 

  3´´ uhlová presnosť 

  zväčšenie ďalekohľadu 30x 

  interná pamäť 3000 bodov 

  rozsah merania  2200-2900 m  [14] 
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Obr. 22  Sokkia PowerSet 3000  

 
3.2   Prípravné práce 

 
Prvým krokom, pred začatím prác na tejto diplomovej práce, bolo poučenie 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a s bezpečnosťou prevádzky, kde som bola 

oboznámená s možnými rizikami spojenými s prácou v lome. 

 

3.2.1   Rekognoskácia terénu 

 

Rekognoskácia terénu je najdôležitejšia úloha  prípravných prác. Pred začatím 

všetkých prác je potrebné terén územia, v ktorom sú plánované nejaké práce obhliadnuť. 

V záujmovej lokalite som si v prvom rade skontrolovala bodové pole, keďže v oblasti, kde 

sa dobýva, dochádza často k zosuvom, pričom sa bodové pole môže čiastočne porušiť, 

znehodnotiť jeho presnosť, prípadne úplne zničiť. Na základe rekognoskácie a získaných 

informácií som zistila, že v lokalite už bodové pole bolo vytvorené a body bodového poľa 

sú dodnes v teréne stabilizované. V teréne som si vytvorila poľný náčrt podľa skutočného 

stavu terénu, kde som si vyznačila v prvom rade  polohu bodov polohového a výškového 
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bodového poľa a všetky dôležité prvky potrebné na vytvorenie Základnej mapy lomu 

uvedené v kap. 1.1 tejto práce.  Taktiež som sa pri rekognoskácií oboznámila s členitosťou 

terénu, možnými prekážkami a rôznymi inými podmienkami, na základe ktorých som si 

zvolila vhodné meračské metódy merania na zameranie lomu a jeho širšieho okolia, 

o ktorých je viac písané v ďalších kapitolách. 

 

 
Obr. 23  Pohľad na lom zhora 

 

3.2.2 Banské bodové pole 

 

Ako som už spomínala, v záujmovej lokalite už bolo vytvorené BP fy. 

GEOSERVIS pred plánovanou ťažbou v lome a v teréne sú body stále stabilizované. Pri 

rekognoskácii terénu som zistila, že sú tvorené 5 bodmi polohovo a výškovo určenými 

presnými meračskými metódami. Tieto body teda tvoria polohové a výškové bodové pole  

(Príloha č. 1). Pred meraním však bolo potrebné prekontrolovať ich polohu aj výšku, či 

nedošlo k možným zmenám či posunom. 

Meranie GNSS presnosťou vyhovuje vyhláške a keďže je to z časového hľadiska 

veľká úspora a body bodového poľa sú stabilizované na miestach s dostatočným pokrytím 

signálu a dostatočným počtom družíc, ich polohu som prekontrolovala rýchlou statickou 
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metódou dvoma nezávislými meraniami s časovým odstupom. Výsledné súradnice určené 

ako priemer dvoch meraní (viď. Tab. 7) som porovnala s danými súradnicami bodov 

bodového poľa (Tab. 4). Súradnicové rozdiely a porovnanie týchto súradníc je uvedené 

v Tab. 8.  

Tab. 4 Súradnice bodov bodového poľa 

Číslo bodu Y [m] X [m] Z [m] 

901 440315,11 1167144,61 371,39 

902 440191,54 1167181,06 371,58 

903 440465,62 1167138,31 365,08 

904 440235,76 1166997,11 483,86 

905 440413,43 1167084,29 401,48 

 

Tab. 5 Súradnice 1. kontrólneho merania bodov BP  

Číslo bodu 
1. meranie 

Y1 [m] X1 [m] Z1 [m] 

901 440315,12 1167144,63 371,39 

902 440191,52 1167181,06 371,59 

903 440465,60 1167138,31 365,08 

904 440235,77 1166997,09 483,87 

905 440413,43 1167084,26 401,49 

 

Tab. 6 Súradnice 2. kontrólneho merania bodov BP  

Číslo bodu 
2. meranie 

Y2 [m] X2 [m] Z2 [m] 

901 440315,10 1167144,61 371,39 

902 440191,54 1167181,06 371,59 

903 440465,62 1167138,31 365,10 

904 440235,79 1166997,11 483,89 

905 440413,43 1167084,28 401,47 
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Tab. 7 Priemer súradníc bodového poľa z dvoch kontrólnych meraní 

Číslo bodu priemer z 2 meraní 

Y´ [m] X´ [m] Z´ [m] 

901 440315,11 1167144,62 371,38 

902 4400191,53 1167181,08 371,59 

903 440465,61 1167138,33 365,09 

904 440235,78 1166997,10 483,88 

905 440413,43 1167084,27 401,48 

 

Tab. 8 Porovnanie súradníc daných a meraných bodov BP 

Číslo bodu 
 Rozdiel  súradníc (∆Y =Y-Y , ∆X= X-X´) 

∆Y [m] ∆X [m] ∆Z [m] 

901 -0,00 -0,01 0,00 

902 0,01 0,00 -0,01 

903 -0,01 -0,00 -0,02 

904 -0,02 0,01 -0,02 

905 0,00 0,02 0,00 

 

3.2.3 Overenie presnosti určenia bodov BP 

 

Zo súradnicových rozdielov medzi súradnicami daných a nameraných bodov 

môžeme vypočítať stredné chyby : 

Platí, že: 

 ∆y = y - y' ,           (1) 

 ∆x = x - x' ,           (2) 

 ∆z = z - z',            (3) 
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kde y , x, z  sú pôvodné súradnice a y' , x', z´ sú súradnice kontrólneho merania, z ktorých 

vypočítame stredné chyby sx, sy v jednotlivých súradniciach a strednú súradnicovú chybu 

výšky sz.         

         (4) 

 

         (5) 

 

         (6) 
 

N je počet bodov testovania a k je koeficient, ktorý som si zvolila ako k=2 (kontrólne 

meranie má rovnakú presnosť ako meranie).  

 Dosiahnutá presnosť sa testuje podľa výberovej strednej súradnicovej chyby sxy: 

 

         (7) 
  

Vypočítaná stredná súradnicová chyba sxy by mala byť menšia ako medzná 

súradnicová chyba δxy, ktorá sa určí ako t-násobok danej strednej súradnicovej chyby mxy. 

δxy = t. mxy = 0,120 m,         (8) 

kde mxy je stredná súradnicová chyba daná smernicou (mxy = 0,06 m). Súčiniteľ t =2 sa 

používa pri ľahko kontrolovateľných úlohách, kde sa predpokladajú ľahko zanedbateľné 

systematické chyby.  
 

Ak platí, že výberová stredná súradnicová chyba sxy súboru merania je menšia ako 

medzná súradnicová chyba δxy, teda sxy < δxy, v našom prípade 0,0140 < 0,120, môžem 

napísať, že podmienka bola splnená, polohová presnosť sa považuje za vyhovujúcu. 
 

Pre posúdenie výškovej presnosti platí, že sz < δz , kde δxy je medzná výšková 

chyba a vypočítame ju ako: 

δz = t. mz (t=2 a mz= 0,120 m), δz= 0,240 m.       (9) 
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Podmienka sz < δz bola splnená, nakoľko 0,017 < 0,240. 
 

Strednú polohovú presnosť mp pri jednotlivých bodoch vypočítame ako 

odmocnina zo súčtu kvadrátov rozdielov súradníc. 
 

                             (10) 

             

Musí byť taktiež splnená podmienka, že mp < δxy. Presnosti jednotlivých bodov BP sú 

uvedené v tabuľke č. 9 

 

Tab. 9 Presnosti súradníc jednotlivých bodov 

Číslo bodu mxy [m] δxy [m] porovnanie 

901 0,010 0,120 mp < δxy 

902 0,010 0,120 mp < δxy 

903 0,010 0,120 mp < δxy 

904 0,022 0,120 mp < δxy 

904 0,020 0,120 mp < δxy 

 

3.2.4 Stabilizácia a signalizácia bodov BP 

  

Body boli stabilizované v teréne na miestach, aby vplyvom ťažby neboli 

poškodené, či zničené. Bod č. 901 je stabilizovaný kovovou tyčou s plastovou hlavou. 

Ďalšie body č. 902 a 903 boli stabilizované nastrelovacím klincom .  Body číslo 904 a 905 

sú stabilizované vo svahu kovovou rúrkou o priemere 3 cm.  
 

Body číslo 901, 904 a 905 som si v teréne dočasne signalizovala vysokou 

drevenou tyčou. Zvyšné body číslo 902 a 903 boli signalizované len nastriekaním 

červeným sprejom, keďže body boli stabilizované v asfaltovej ceste.  
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3.3 Podrobné meranie polohopisu a výškopisu 

 

Po overení podrobného polohového a výškového BP som mohla začať merať 

podrobné body polohopisu potrebné k vytvoreniu základnej mapy lomu. Meranie bolo 

vykonané v dňoch 12.-13. januára 2014. V tomto období bolo lístie zo stromov opadané, 

teda bol k dispozícii lepší signál a viditeľnosť na väčší počet družíc na meranie GNNS 

technológiou,  ako by bolo v inom ročnom období. Toto zistenie predstavovalo veľkú 

úsporu času a menšiu náročnosť prác pri meraní. 

 

3.3.1 Meranie metódou GPS-RTK 

 

Keďže v lokalite je dobrý mobilný signál a dostatočný počet družíc, lom a okolie 

lomu som zamerala metódou GNSS – RTK, ktorá poskytuje absolútne súradnice v reálnom 

čase. Na meranie som použila prístroj Topcon Hiper+, o ktorom ste sa dozvedeli viac 

v kapitole 3.1. Stanica GPS celý čas prijímala signál z družíc GPS aj GLONASS, vždy 

minimálne z 12 družíc a zároveň spracováva dáta z referenčných permanentných staníc 

SKPOS. Meranie prebiehalo v 5 epochách, čiže bol určený 5 meraniami vo veľmi krátkom 

čase.  
 

Predmetom merania boli ťažobné rezy, skrývkové rezy, oplotenie, cesty, objekty 

výroby, manipulačné plochy, rôzne terénne tvary na povrchu zeme a iné. Keďže je 

plánované už spomínané rozšírenie dobývacieho priestoru, taktiež som zamerala aj 

rozsiahlejšie okolie lomu, pre vyhotovenie plánu dobývania rozšíreného lomu. Pri meraní 

som podrobným bodom terénu v prístroji  zadávala kódy a charakteristické body terénu 

som si  zakresľovala do poľného náčrtu pre jednoduchšie ďalšie spracovanie. 
 

Použila som lokálny transformačný kľúč vypočítaný zo súradníc bodov ŠPS 

v súradniciach ETRS89 vhodný pre danú lokalitu. 
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Obr. 24  GPS transformačné kľúče pre jednotlivé lokality 

 

3.3.2 Meranie elektrooptickou tachymetriou 

 

Na meranie som použila totálnu stanicu Sokkia PowerSet 3000. Týmto prístrojom 

som zamerala všetky potrebné podrobné body, ktoré nebolo možné zamerať metódou GPS-

RTK z dôvodu slabého signálu alebo nedostatočného počtu či konfigurácie družíc, čím 

dochádza k zvyšovaniu hodnoty DOPu, čo spôsobuje zníženie presnosti merania metódou 

GPS-RTK.  Touto metódou sme zamerali predovšetkým body v blízkosti stien etáži, aby 

nedošlo k viaccestnému šíreniu signálu, čo nazývame multipath (Obr. 25).  
 

Prístrojom som merala vodorovné a zvislé uhly, dĺžky, pásmom som si zmerala 

výšku prístroja a výšku cieľa som zmerala odčítaním na stupnici na výtyčke. Výpočtový 

protokol je k dispozícii k nahliadnutiu ako Príloha č. 3.  
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Obr. 25  Multipath [15] 

 

 

 
Obr. 26  Ukážka merania elektrooptickou tachymetriou 
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Obr. 27  Ukážka  merania metódou GPS-RTK 

 

3.4 Rozšírenie hranice DP lomu 

 

V dnešnej dobe sa plánuje s rozšírením hranice DP lomu. Keďže súčasný lom sa 

nachádza v k.ú. Snežnica na hranici s k.ú. Brodno, rozšírenie hranice dobývacieho 

priestoru sa plánuje už v k.ú. Brodno. Na podklade dodaného plánu dobývania ložiska 
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v plánovanej lokalite bol vyhotovený geometrický plán č. 30604974-67/2013 (kópia 

geometrického plánu je k dispozícii k nahliadnutiu ako Príloha č. 2) na oddelenie 

novovytvorených parciel p.č. 1025/12,13. Uvažuje sa teda z 2 variantami rozšírenia lomu 

podľa dohody o odkúpení pozemkov, prípadne uzavretí nájomnej zmluvy. Po schválení 

všetkých potrebných orgánov a inštitúcií budú body hranice rozšíreného dobývacieho 

priestoru vytýčené v teréne. 
 

Obr. 28 znázorňuje 2 varianty rožšírenia lomu s označenými bodmi hranice DP na 

podklade leteckej snímky. Snímka bola vytvorená v začiatkoch dobývania lomu. Červená 

farba označuje variantu A a modrá farba označuje Variantu B. V Tabuľke č. 10 sú 

súradnice bodov rozšírenia hranice dobývacieho priestoru. 

 

Tab. 10 Súradnice bodov hranice plánovaného rozšírenia DP lomu  

Číslo bodu Y [m] X [m] Varianta 

1 440417,82 1167134,05 A, B 

2 440413,38 1167084,44 A, B 

3 440386,56 1167008,62 A, B 

4 440364,02 1166964,32 A, B 

5 440362,19 1166954,81 A, B 

6 440561,49 1166940,80 A 

7 440600,83 1166995,39 A 

8 440635,72 1167050,18 A 

9 440613,29 1167064,23 A 

10 440614,13 1167072,91 A 

11 440604,28 1167079,74 A 

12 440549,24 1167091,82 A 

13 440522,20 1167095,98 A 

14 440482,37 1167127,05 A 

15 440354,87 1166916,71 B 

16 440601,86 1166905,71 B 

17 440678,73 1167008,88 B 
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Obr.  28  Hranica rozšíreného DP  

 

3.5 Spracovanie nameraných údajov 

 

Po nameraní všetkých potrebných údajov v teréne nasledovalo vyhodnotenie 

nameraných údajov. Celé ďalšie spracovanie prebiehalo v kancelárskych priestoroch fy. 

GEOSERVIS. 

 

3.5.1 Výpočet nameraných údajov 

 

Pre ďalšie spracovanie údajov nameraných GPS prístrojom Topcon je potrebné 

stiahnuť si merané údaje z SKPOS z referenčnej stanice. Údaje merané RTK roverom 
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a stiahnuté z SKPOS boli spracované softvérom TopLink. Tento program vykonal 

transformáciu z ETRS-89 do S-JTSK s použitím lokálneho transformačného kľúča. 

Výsledkom transformácie bol textový súbor s výslednými, nameranými súradnicami 

podrobných bodov v súradnicovam systéme S-JTSK.  
 

Údaje z totálnej stanice som si stiahla do počítačového prostredia pomocou usb 

kábla použitím programového vybavenia WINCOMMS. Tento program mi z nameraných 

údajov vytvoril súbor s koncovkou *.sdr. 
 

Získané dáta boli spracované v programe GeusW . Výpočet v tomto programe je 

zobrazený v Prílohe č. 3. Následne bol vyexportovaný textový súbor so súradnicami 

a výškami podrobných bodov a bodov bodového poľa v systéme S-JTSK (Príloha č. 4) a 

súbor vo formáte, s ktorým pracuje program Microstation 95 potrebný pre grafické 

spracovanie údajov. 

 

 
Obr. 29  Ukážka práce s programom GeusW 
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4 TVORBA ZML v k.ú. SNEŽNICA 

 

Tvorba ZML sa riadi výnosom [1]. Podrobnejšie sme sa obsahom ZML zaoberali 

v kap. 1.1. V dnešnej modernej dobe sa mapy vyhotovujú pomocou výpočtovej techniky. 

Na trhu sú k dispozícii rôzne softvérové vybavenia pre prácu s digitálnymi mapami.  
 

Ja som grafické spracovanie a samotnú tvorbu ZML (Príloha č. 5) vykonala 

v programe Microstation 95, v ktorom som po naimportovaní zoznamu súradníc pospájala 

prvky polohopisu podľa terénneho náčrtu. Na obrázku č. 30 je ukážka použitého 

značkového kľúča, ktorý som použila pri tvorbe ZML. Celý značkový kľúč nájdete v [1]. 

 

 
Obr. 30 Ukážka použitého značkového kľúča 
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4.1 Voľba rámu mapového listu 

 

Po vynesení kresby v programe Microstation som zistila, že DP spolu 

s plánovaným rozšírením DP sa nachádza na štyroch mapových listoch v mierke 1:1000 

(Žilina 6-3/23, Žilina 6-3/24, Žilina 6-3/41, Žilina 6-3/42) . Zvolila som si teda posunutie 

rámu mapového listu tak, aby celá kresba mohla byť vykreslená na jednom mapovom liste. 

Podľa toho ako definuje výnos [1]  a ako som už spomínala v kapitole 1, v smere osi X 

som si rám mapového listu posunula o 200 m smerom na sever a v smere osi Y o 100 m 

smerom na východ. Obrázok č. 31 znázorňuje voľbu posunutia rámu ML. Červená farba na 

obrázku znázorňuje ložisko a žltá farba znázorňuje zameranie širšieho okolia lomu pre 

plánované rozšírenie DP. 

 

 
Obr. 31 Posunutie rámu ML 
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4.2 Výsledné spracovanie 

 

Výnos [1] taktiež definuje farby vo farebnej škále Technicolor, ako aj silu čiary 

podľa technických pier s hrúbkou 0,18, 0,25, 0,50, 0,75, ktoré majú byť použité pri tvorbe. 

Nakoľko boli definované v časoch, keď sa mapy vyhotovovali analógovou formou, musela 

som nájsť vhodnú RGB farbu v programe Microstation, ktorá vyhovuje škále Technicolor. 

Každý vieme, že aj keď sa nám zdá, že sme našli vhodnú farbu v počítači, po vytlačení 

pomocou tlačiarne, prípadne plotra to nemusí byť pravda. Na plotri, tlačiarni som skúšala 

niekoľko výtlačkov s rôznymi farbami. Výtlačky som porovnávala so škálou Technicolor, 

dokým som nenašla vhodnú kombináciu RGB farieb vyhovujúcim výnosu [1] a tieto farby 

som si pre lepšiu orientáciu a rýchlejšiu prácu uložila v programe Microstation ako súbor 

technicolor.tbl.  

 

 
                                          Obr. 32 Ukážka práce s programom MicroStation 95 
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Tab. 11 Ukážka použitých farieb 

Označenie farby Technicolor Ukážka 

Žltá T3  

Červená T5  

Modrá T10  

Modrá T12  

Hnedá T19  

Čierna T24  

Šedá T 29  

Zelená T29  

 

Podobne to bolo aj pri hľadaní správnej sily - hrúbky čiary. Čiary rôznych hrúbok 

som vytlačila na papier a zmeraním hrúbky čiary pravítkom som zvolila správnu silu čiary. 

Použité sily čiar sú zobrazené v Tabuľke č. 12. 

 

Tab. 12 Porovnanie použitých hrúbok čiar 

Predpísaná hrúbka čiary Číslo hrúbky čiary v Microstation Ukážka 

0,18 mm 0  

0,35 mm 2  

0,50 mm 3  

1,00 mm 4 

 

4.3 Tvorba profilov lomových stien 

 

Profily musia byť vyhotovované podľa Výnosu [1].  Ako Výnos [1] definuje: 

„ (1) Profily a rezy sa konštruujú z údajov nameraných, prípadne z údajov na základnej 
banskej mape. 
 (2) Smer, hustota, mierka profilov a rezov sa volí tak, aby poskytovali potrebné 
údaje o činnosti podľa § 1. O voľbe parametrov profilov a rezov rozhoduje hlavný banský 
merač. 
 (3) Profily a rezy obsahujú mierky dĺžok a výšok a primerane údaje podľa § 16.“  
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V tejto práci som k vytvorenej ZML vyhotovila 2 profily, ktoré som vyhotovila 

z údajov základnej banskej mapy. Označenie týchto profilov je  A-A´a B-B´.  

Na tvorbu som použila program MicroStation 95. Výškové  merítko som si zvolila 

1:1000 a dĺžkové  tiež 1:1000. Profily sú priložené k tejto práci ako príloha č. 6. 

 

 
Obr. 33 Voľba rozmiestnenia profilov ZML 
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ZÁVER 
 

V mojej práci som sa zaoberala vytvorením Základnej mapy lomu v k.ú. 

Snežnica. Taktiež som mala zamerať širšie okolie lomu pre plánované rozšírenie hranice 

dobývacieho priestoru. 
 

V prvej časti som čitateľa v stručnosti oboznámila čo je Základná banská mapa, 

čo má obsahovať a taktiež som uviedla metódy merania používané pri vyhotovovaní 

Základnej banskej mapy.  
 

Následne som sa venovala základným informáciám o lome Snežnica – Malé 

Vreteno od zaznamenania prvej ťažby, informáciám o geologických, fyzikálnych, 

mechanických či hydrogeologických vlastnostiach, informáciám o dobývaní a dobývacom 

priestore. 
 

V časti tretej som prešla k realizácií vlastného merania, ktoré bolo potrebné na 

vytvorenie Základnej mapy lomu. Na meranie som použila GNSS technológiu, ktorá je 

veľmi častou využívanou metódou v kombinácii s tachymetrickou metódou. Tieto metódy 

som si zvolila vzhľadom na dostupnosť pomôcok. Veľmi modernou technológiou je dnes 

laserové skenovanie. Keby mám k dispozícii tento skener, pre budúce vyhotovenie mapy 

by som zvolila túto metódu, vzhľadom na veľký počet zameraných bodov a lepšie 

zachytenie detailov. 

Nakoniec som sa venovala spracovaniu nameraných údajov . Výsledkom je 

Základná mapa lomu priložená k tejto práci ako Príloha č. 6, spolu so zvolenými profilmi 

lomom.  Na výpočet som si zvolila program GeusW a grafické spracovanie som vykonala 

v prostredí programu Microstation 95, kde som všetky značky či čiary kreslila tak, aby 

vyhovovali značkovému kľúču na tvorbu ZML. Dnes sú na trhu aj rôzne nadstavbové 

programy na tvorbu ZML, kde už sú značky a čiary vopred definované a výsledné 

spracovanie podstatne uľahčujú a urýchľujú. 
 

Musím napísať, že realizáciou prác potrebných na splnenie účelu tejto diplomovej 

práce som nadobudla nové skúsenosti a širší obzor a zručnosti pri vyhotovovaní ZML. 
 

Prílohy č. 2, 5 nie sú zviazané v knižnej väzbe spolu s Diplomovou prácou, ale sú 

k práci priložené v samostatných obaloch. 
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