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Anotácia 

Diplomová práca je zameraná na vyhotovenie základnej mapy lomy a charakteristických 

rezov lomu podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 20. júla 1993 

č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach 

vykonávaných banským spôsobom. 

Rozdeleniu máp, bodového poľa v podzemí a na povrchu, banskomeračskej dokumentácii 

a jej obsahu je venovaná prvá, teoretická časť diplomovej práce. Postup vyhotovenia 

základnej mapy lomu je obsahom druhej, praktickej časti práce. Vyhotovovaná grafická 

časť( mapa povrchového lomu), zápisníky, zoznamy súradníc bodov sú v zahrnutú 

v prílohách. 

Kľúčové slová: Základná mapa lomu, lom Ludrová – Biela Púť, ťažobný rez, 

charakteristické rezy, GNSS, RTK, tachymetria, mapy, bodové pole. 

 

Abstract 

This Thesis deals with  the formation of a  base map of a quarry and with  characteristic 

sections of a quarry  according to local ordinance of  The Ministry of Economy  of the 

Slovak Republic from the 20 July 1993  No. 1/1993 fundamental horizontal control  the 

documentation in mining activities and some activities conducted by mining method. 

 

The first, theoretical part of this Thesis deals with the classification  of maps, with the 

point field  fundamental horizontal control  in the underground  and on the mine surface, 

with the mine surveying documentation and  with its contents.   

The method of the formation of the base map of a qaurry is described in the second, 

practical, part of this Thesis.The elaborated graphical part (map of the opencast quarry), 

field record books, lists of coordinates of points  are given in the supplements  to this 

Thesis. 

Key words : basic map of a quarry, quarry Ludrová-Biela Púť, mining rust, 

characteristic sections, GNSS (global navigation satellite system ), RTK (Real Time 

Kinematic), Tacheometry, maps, point field. 
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Zoznam skratiek 

1 : M M – mierkové číslo 

Bpv Baltský – po vyrovnaní  

ČČD číselná časť dokumentácie 

ČSN České štátne normy 

GČD grafická časť dokumentácie 

GNSS globálny navigačný satelitný systém  

Hz herz 

L1 nosná vlna 

L2 nosná vlna 

m meter 

m n. m. metre nad morom 

napr. napríklad 

S – JTSK jednotná trigonometrická sieť katastrálna 

SZD súbor základnej dokumentácie 

RTK Real Time Kinematic 

ZBM základná banská mapa 

ZBPBP základné banské polohové bodové pole 

ZBVBP základné banské výškové bodové pole 

ZML základná mapa lomu 
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1. ÚVOD 

Každá organizácia, ktorá sa zaoberá ťažbou či už v podzemí alebo na povrchu má 

povinnosť každý rok, poprípade v periódach (ktoré sú určené predpismi a normami) vytvárať 

dokumentácie o priebehu zmien a činnostiach vykonaných na určitom území, ktoré má 

v správe alebo vo vlastníctve. Časti banskomeračskej dokumentácie, ktoré sa pravidelne 

vyhotovujú základná mapa lomu, charakteristické rezy. 

  Cieľom moje práce je vyhotovenie základnej mapy lomu a jeho charakteristických 

rezov. Vyhotovenie podlieha Výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 20. 

júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a činnosti 

vykonávanej banským spôsobom, ďalej len Výnos Ministerstva Slovenskej republiky č. 

1/1993. 

Práca je rozdelená na dve hlavné časti. Jednou je teoretická časť a druhou praktická časť 

s prílohami. Prvá časť je zameraná na máp, ich postup vyhotovenia. Druhá časť je zameraná 

na praktické využitie teórie pri vyhotovení základnej mapy. 
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2. Mapy  

      Mapa je obraz zemského povrchu, nebeských telies, nebeskej sféry zmenšený do roviny 

pomocou matematických vzťahov. 

2.1. Všeobecné rozdelenie máp 

      Na základe spoločných vlastností máp možno mapy rozdeliť do viacerých kategórií. 

 

a.) Rozdelenie máp podľa mierky: 

Mierka mapy je označená 1:M , kde M je mierkové číslo. Mierka je prevrátená hodnota 

mierkového čísla M, ktorá udáva koľkokrát je dĺžka odmeraná na mape zmenšená oproti 

skutočnosti. 

Z kartografického hľadiska možno mapy rozdeliť 

 Mapa malej mierky : ...  1 : 1 000 000 a menšia mierka 

 Mapa strednej mierky : 1 : 200 000 až 1 : 1 000 000 

 Mapa veľkej mierky : ..  1 : mierka väčšia ako 1: 200 000 

Z geodetického (technického) hľadiska 

 Mapa malej mierky : ...  mierka menšia ako 1 : 200 000 

 Mapa strednej mierky : 1 : 10 000 až 1 : 200 000 

 Mapa veľkej mierky : ..  mierka väčšia ako 1 : 10 000 (1 : 500, 1 : 1 000 ...) 

 

b.) Rozdelenie máp podľa rozsahu zobrazovaného územia  

Mapy časti štátov, štátov, svetadielov, kontinentov, morí a oceánov, sveta, vesmíru. 

 

c.) Rozdelenie máp podľa účelu  využitia: 

Vojenské, národné, štátne, vzdelávacie, kultúrne, historické, turistické, propagačné, 

štatistické, geodetické.  

 

d.) Rozdelenie máp podľa typu záznamu: 

 analógové mapy - mapy vyhotovené na rozmerovo stálych fóliách, podkladoch; 
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 digitálne mapy – mapy ktoré sú vyhotovené pomocou počítačových softvérov, 

výsledná mapa je uložená na elektronickom médiu v textovom súbore, dgn súbore, 

dwg súbore; 

 transparentné mapy – mapy určené na premietanie na plátno, dnes už strácajú svoj 

význam; 

 obrazové mapy – vznikajú upravením leteckých alebo družicových snímok; 

 tyflomapy – určené pre slabozrakých a slepých, plasticky vytvorená členitosť terénu 

s mapovými údajmi v Brajlovom písme; 

 reliéfne mapy – z plastickej hmoty je vytvarovaná členitosť terénu. 

 

e.) Rozdelenie podľa spôsobu vzniku: 

 pôvodné mapy – mapy vznikaj na základe priamych meraní, zo zberu dát 

z diaľkového prieskume Zeme, zo zberu dát fotogrametrickým snímkovaním; 

 odvodené mapy –mapy odvodené z pôvodných máp alebo vyhotovení z už 

existujúcich databáz. 

2.2. Rozdelenie máp z  banskomeračského hľadiska 

      Rozdelenie máp z banskomeračského a geodetického hľadiska pri projektovaní nových 

inžinierskych sietí. 

a.) Rozdelenie máp z banskomeračského hľadiska 

 

Typy máp v dokumentácií: 

 banské dobývanie 

základná banská mapa (ZBM); 

mapa povrchu; 

mapa vetrania; 

mapa zdolávania havárií. 

 

 

 povrchové dobývanie uhlia 

základná banská mapa; 
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mapa povrchu; 

mapa skoršej banskej činnosti ; 

prevádzková banská mapa; 

prehľadná banská mapa; 

mapa kubatúr. 

 povrchové dobývanie rúd a nerúd  

základná banská mapa lomu; 

účelové mapy; 

prehľadné mapy; 

účelové mapy profilov a rezov. 

 Účelové mapy 

 prevádzková banská mapa; 

 mapa vetrania; 

 mapa zdolávania havárií; 

 základná mapa prevádzky (závodu). 

 

2.2.1. Základná banská mapa 

      Podľa Výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 je základná 

mapa presne určená a definovaná. 

 

„ 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 povrchom dobývaní ložísk nerastov; 

d) základná mapa pri ťažbe ropy a zemného plynu; 

e) základná mapa pri ťažbe lúhovaním; 

f) základná mapa vedené pri činnostiach podľa § 3 písm. d), a f) zákona; 

g) základná mapy pri osobitných zásahoch do zemskej kôry. „ [1] 
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2.2.2.  Vyhotovenie základnej mapy 

      Mapa je nositeľom informácií o danom území. Vyhotovenie základnej banskej mapy sa 

riadi pravidlami, ktoré je nutné dodržiavať z toho dôvodu, že mapa neslúži len jednému 

meračovi ale viacerým osobám s rôznymi profesiami podobného odboru. Pri dodržiavaní 

týchto pravidiel je mapa dobre čitateľná, esteticky vyvážená a zrozumiteľná.  

Základné pravidlá pre vykresľovanie jednotnosti značiek, čiar, poznámok, textu a obsahu: 

 zákresy všetkých základných banských, geologických, technických, správnych 

údajov, ale aj ďalších údajov potrebných na vedenie prác. Tieto zákresy sú obsahom 

základnej banskej mapy; 

 ak by znázornenie údajov sťažovalo čitateľnosť a prehľadnosť mapy, tieto údaje sa 

vedú na samostatných priesvitkách v mierke mapy. Priesvitka nesmie byť 

z materiálu, ktorého zrážanlivost´ je v všetkých smeroch väčšia ako 1 promile; 

 do základnej banskej mapy sa zobrazujú technické objekty a zariadenia, ktoré budú 

na tom istom mieste najmenej 3 roky; 

 mapa sa vyhotovuje na základe získaných údajov z vlastného merania alebo z údajov 

získaných prevzatím. 

 mierka originálu základnej banskej mapy je 1 : 500, 1 : 1000 alebo . : 2000 jednotne 

pre celý dobývací priestor, poprípade pracovisko. O výbere mierky mapy rozhoduje 

hlavný banský merač; 

 Podklad originálu základnej banskej mapy nesmie prekročiť zrážanlivosť vo 

všetkých smeroch hodnotu 1promile (‰ ); 

 do dvojnásobného formátu možno spojiť dva susedné mapové listu toho istého 

stĺpca; 

 ak je úklon ložiska väčší ako 45 ̊ k základnej banskej mape sa vyhotovuje ako súčasť 

priemet ložiska do zvislej roviny, alebo do roviny sledujúcej generálny tvar ložiska. 

Do mapy sa vyznačí stopa roviny a ďalšie údaje o polohe roviny v priestore; 

 súradnicovom systéme mapy je JTSK, klad mapových listov nadväzuje na delenie 

evidenčnej jednotky v JTSK; 

 ak môžeme celý dobývací priestor alebo celé ložisko zobraziť na jeden mapový list 

nemusíme nedržať klad listov mapy. Posúvanie strán rámov mapových listov možno 



Mária Jurkemíková : Základná mapa lomu Ludrová – Biela Púť 

 

14 

2015 

v prípade, že posunutie je v smere osí súradnicového systému, posunutie sa vyznačí 

na mapovom liste; 

 posuny :  

v smere osi X posun o 100 metrov a jeho celých násobkov, 

v smere osi Y posun o 22 metrov a jeho celé násobky; 

 pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí sa 

základná mapa vyhotovuje pre podzemné diela (horizonty), poprípade pre lavice 

mocného sloja, sloje, , žilové uzly a žily. V prípade ak je to potrebné (vetranie, 

doprava) sa zakresľujú aj banské diela iných horizontov.  

Mimorámové údaje základnej banskej mapy: 

 označenie mapového listu; 

 klad mapových listov so súradnicami rohov listu, hraníc dobývacieho priestoru, 

označením mapových listov uvedených v klade listov a vyšrafovaním predmetného 

listu; 

 súradnicový systém, výškový systém; 

 vysvetlivky; 

 údaje o založení ZBM; 

 údaje o doplnení ZBM; 

 údaje o obnovení ZBM; 

 údaje o súčastiach ZBM (priesvitky); 

 ťažený nerast; 

 názov organizácie; 

 názov ložiska; 

 názov dobývacieho priestoru; 

 názov základnej banskej mapy; 

 mierka základnej banskej mapy; 

 poradové číslu listu; 

 evidenčné číslo ZBM; 

 na južnom a východnom okraji listu súradnice štvorcovej siete. 
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3. Banské polohové a výškové bodové pole 

v podzemí a na povrchu 

      Súradnice trvalo stabilizovaných bodov základného banského diela sú obsiahnuté 

v zozname. 

Hlavné identifikačné údaje bodu: súradnice bodu, spôsob stabilizácie, miestopis, spôsob ich 

označenia, dátum zamerania bodu. 

Zobrazenie bodov je s presnosťou ±3 . 10-3m. 

Rozdiel medzi skutočnou vzdialenosťou a vynesenou vzdialenosťou súradníc bodov do 

mapy je maximálne ±4 . 10-3m, táto hodnota sa nesmie prekročiť. 

Rozdiel medzi prevedenými priamo meranými dĺžkami do mierky mapy a odmeranými na 

mape je maximálne ± 5 . 10-3m (väčšia hodnota → zistenie a odstránenie) 

Omernými mierami, kontrolnými dĺžkami meranými v teréne s rôznou metódou merania sa 

kontroluje presnosť zobrazenia podrobných bodov (medzníky...) zameraných polárnou alebo 

ortogonálnou metódou alebo inou kontrolnou metódou merania. 

Ak sa kresba nachádza na styku susedných mapových listoch zameraním priesečníkov 

rámov s kresbou sa porovná. 

3.1. Banské polohové bodové pole v podzemí a na povrchu 

     Obsahom banského polohového bodového poľa je: 

- základné banské polohové bodové pole v podzemí a na povrchu; 

- podrobné banské polohové bodové pole v podzemí a na povrch. 

Body banského polohového bodového poľa  sa v dokumentácií vyhotovujú v súradnicovom 

systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S – JTSK). 

3.1.1. Základné banské polohové bodové pole 

v podzemí a na povrchu 

      Základné banské polohové bodové pole (ZBPBP) v podzemí: 

 body základných orientačných priamok, ktorých poloha sa určila pri pripojovacom 

a usmerňovacom meraní spolu s bodmi orientačných priamok (ktoré sú súčasťou 
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veľmi presných polygónových ťahov) tvoria základné banské polohové bodové pole 

v podzemí; 

 vzdialenosti medzi orientačnými priamkami nesmú byť väčšie ako 1000 m; 

 orientačné priamky sa zabezpečujú minimálne trojicou bodov. 

 

     Základné banské polohové bodové pole na povrchu: 

 z bodov Československej trigonometrickej siete sa pomocou veľmi presných 

meračských metód tvorí základné banské polohové bodové pole na povrchu. 

 

3.1.2. Podrobné banské polohové bodové pole 

v podzemí a na povrchu 

      Podrobné polohové bodové pole v podzemí: 

 tvoria ho body, ktorých určenie polohy bolo banským polygónovým alebo iným 

druhom merania. Pre podrobné bodové pole je základom základné bodové pole. 

 

     Podrobné banské polohové bodové pole na povrchu: 

 tvorba týchto polohových bodov je z určenia bodov zo základného banského 

bodového poľa na povrchu meračskými metódami. Toto bodové pole slúži na 

zameranie polohopisu všetkých predmetov merania, ktoré sú v dokumentácii 

potrebné na jej vedenie. 

3.2. Banské výškové bodové pole 

Obsahom výškového bodového poľa je: 

- základné výškové bodové pole v podzemí a na povrchu; 

- podrobné výškové bodové pole v podzemí a na povrchu. 

Nadmorské výšky bodov sú vo výškovom systéme Baltskom – po vyrovnaní (Bpv). 
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3.2.1. Základné banské výškové bodové pole v podzemí 

a na povrchu 

           Základné banské výškové bodové pole (ZBVBP) v podzemí: 

 tvoria trojice bodov v náraziskách jám podzemných diel (jednotlivých horizontov), 

presným výškovým meraním sa určia ich výšky; 

 stabilizácia bodov v hlavných podzemných (banských) dielach v maximálnej 

vzdialenosti 300 m od seba, ktorých presným výškovým meraním sa určujú výšky 

bodov. 

Základné výškové bodové pole na povrchu: 

 odvodené z bodov I. až III. rádu Československej jednotnej nivelačnej siete. 

3.2.2. Podrobné výškové bodové pole v podzemí a na 

povrchu 

     Podrobné výškové bodové pole v podzemí: 

 tvoria ich body, ktorých výška sa určili pomocou technického výškového merania. 

Podrobné výškové bodové pole na povrch: 

 tvoria ho body zo základného banského výškového bodového poľa na povrchu alebo 

sú odvodené zo IV. rádu Československej jednotnej nivelačnej siete; 

 určenie výšok vykonané technickým výškovým meraním. 

3.3. Stabilizácia bodov, prevzatie bodov 

      Body musia byť stabilizované na miestach , kde budú zabezpečené pred zničením alebo 

poškodením. Pravdepodobnosť zničenia a poškodenia musí byť minimálna. 

Všetky prevzaté a zriadené body má organizácia povinnosť udržiavať a chrániť. 

Overenie neporušiteľnosti polohy bodov sa vykonáva pri preberaní meračských bodov 

a zaraďovaní do zoznamu súradníc a výšok. 
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4. Banskomeračská dokumentácia 

      Obsahom banskomeračskej dokumentácie je súbor, ktorý tvoria tri časti – súbor 

základnej dokumentácie (SZD), číselná časť dokumentácie (ČČD), grafická časť 

dokumentácie (GČD). 

 

A.) SZD obsahuje údaje o: 

 dobývacom priestore; 

 chránenom území a chránenom ložiskovom území; 

 ochrane povrchu; 

 ochrane proti plynonosným a vodonosným prejavom; 

 ochrane jám (zvislosť, ochranné piliere ...) a ostatných hlavných banských diel; 

 pripojovacom a usmerňovacom meraní; 

 hlavnom polohovom a výškovom meraní (spolu s technickou správou a evidenčnej  

knihy SZD ). 

 

B.) ČČD obsahuje: 

 vypočítané zápisníky; 

 výpočtové knihy (polygónové a výškové ťahy – výpočty); 

 zoznam súradníc bodov základných banských bodových polí a ich výšok; 

 odobierkovú dokumentáciu; 

 evidenciu a pohyb zásob ložiska. 

Pri vyhotovovaní jednotlivých meraní, poprípade ich samostatných častiach sa uvedú údaje 

o: 

 mieste a predmete merania; 

 dátume merania a vyhotovenia; 

 zoznam súradníc bodov ZBPBP a ZBVBP; 

 banskomeračský náčrt; 

 odkazy  na zápisníky, poprípade iné dokumentácie z čerpania údajov. 
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Funkciu výstupných údajov príslušných častí ČČD z počítačového softvéru plnia aj merania 

vykonané integrovanými meračskými spôsobmi a vyhotovené výpočty v príslušnom softvéri 

na počítači. 

 

C.) GČD obsahuje: 

 náčrty; 

 základnú banskú mapu; 

 mapu povrchu; 

 účelové banské mapy; 

 profily a rezy. 

Trvalým spôsobom sa zapisujú východiskové údaje pre iné výpočty alebo vstupné údaje 

a výpočty slúžiace na vedenie GČD. 
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5. Metódy merania 

      Vhodný typ metódy merania (zberu priestorových dát) si volí každý merač sám podľa 

vlastností a dostupnosti objektu, druhu merania. Merač si môže zvoliť prístroj a metódu 

merania, ktorým meranie vykoná avšak musí brať na zreteľ typ územie, dôvod merania 

a v neposlednom rade požiadavky organizácie, objednávateľa (napr. presnosť merania), 

ktorí si meranie objednali. V súčasnosti je na trhu nespočetne veľa prístrojov na meranie 

a softvérov na spracovanie nameraných dát z toho dôvodu si merač môže zvoliť adekvátnu 

kombináciu k vykonaniu meranie a jeho následného spracovania. 

V dnešnej dobe sa najviac využívajú pri meraní  na povrchový lomoch metódy GNNS, 

laserové skenovanie a tachymetria. Nesmieme však opomenúť aj ďalšie metódy, ktorými sú 

nivelácia, fotogrametria.  

Podľa spôsobu zberu dát môžeme metódy rozdeliť na priame a nepriame. Priame metódy 

delíme ešte na kontaktné a bezkontaktné. 

Nepriama metóda je napr. digitalizácia. 

Priame kontaktné metódy sú napr. nivelácia, tachymertia, GNSS. 

Priame bezkontaktné sú napr. laserové skenovanie, fotogrametria. 

5.1. Metóda GNSS (Globálny Navigačný Satelitný Systém) 

      Metóda sa zaraďuje metód merania priamych kontaktných. Je najčastejšie využívaná 

z toho dôvodu, že je rýchla, finančne menej náročná a s prihliadnutím na presnosť merania 

dostačujúca. Používaný je navigačný systém NAVSTAR GPS, ruský systém GLONASS. 

V roku 2019 je plánované spustenie ďalšieho systému GALILEO, ktorý by mal priniesť 

výrazné zlepšenie služieb GNSS, ale aj zvýšenie presnosti.  Presnosť určenia horizontálnych 

súradníc (X, Y) je vždy vyššia ako presnosť určenia vertikálnej súradnice (Z). pri GNSS je 

použitý súradnicový systém WGS – 84, k tomuto súradnicovému systému sa vzťahujú aj 

súradnice družíc. 

Nevýhodou tohto merania je, že meranie sa nedá vykonávať v miestach kde je husto 

zastavaného územie, stromy, v podzemí, pri meraní musí byť dostatok družíc. 

 

Princíp metódy 



Mária Jurkemíková : Základná mapa lomu Ludrová – Biela Púť 

 

21 

2015 

      Použitá aparatúra sa v teréne napojí na rôzne systémy ( NAVSTAR, GLONASS). 

Spresnenie merania v reálnom čase je pomocou využitia permanentných referenčných 

staníc, ktorých poskytovatelia na území SR sú spoločnosť GEOTECH a GKÚ Bratislava. 

Poskytovatelia umožňujú získať potrebné korekcie na spracovanie meraní. Meranie jedného 

bodu trvá približne 3 – 5 sekúnd. Údaje (namerané body ) polohové X, Y v súradnicovom 

systéme S – JTSK, a nadmorskú výšku Z vo výškovom systéme Bpv. 

Meranie 

      Meranie na bode začína centráciou a určením výšky antény nad bodom. Zapnutím 

prístroja a jeho doplňujúcim nastavením spustíme meranie. Meranie a registrácia údajov 

prebieha automaticky. Do prístroja počas merania môže dopĺňať údaje a poznámky 

o meraných bodoch. Po ukončení merania je potrebné namerané údaje presunúť z prístroja 

do počítača a pomocou transformačných programov pretransformovať súradnice. 

 

 

 

Obr. 5.1.1. SKPOS [9] 
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5.2. Laserové skenovanie 

Metóda sa zaraďuje do metód priamych bezkontaktných. Za posledné roky sa táto metóda 

veľmi rýchlo rozvíja. Touto metódou merač získa dostatočné množstvo údajov pre potrebné 

detailnejšie spracovanie projektu. Najobľúbenejším laserovým skenerom je Leica 

ScanStation C10. 

Princíp metódy 

      Meranie tranzitného času prechodu laserového lúča od prístroja k objektu a naspäť. Za 

veľmi krátky čas dokáže laserový prístroj zamerať veľký počet bodov ( až cca 4000 bodov 

za sekundu). 

Meranie 

      Po urovnaní a scetrovaní prístroja na stanovisku sa vykonajú potrebné nastavenia 

prístroja na meranie. Skener počas celého merania zameriava v zornom poli mračno bodov. 

Mračno bodov je mriežka bodov – raster s pravidelnými uhlovými rozostupmi a každý bod 

v mriežke má známy smer a vzdialenosť od skenera. Na spracovanie mračna bodov sa 

používa softvér Cyclone. Výsledkom spracovania mračna bodov môžu byť charakteristické 

rezy objektov, 3D model , digitálny model terénu. 

Výsledné body z mračna bodov, nie sú reprezentované len svojou polohovou a výškovou 

súradnicou ale aj inými rôznymi atribútmi (napr. farba ). 

Obr.5.1.2.  „Fiľakovský hrad“[7] 



Mária Jurkemíková : Základná mapa lomu Ludrová – Biela Púť 

 

23 

2015 

5.3. Tachymetria 

Radíme sa do priamych kontaktných metód. Tachymetria sa môže rozdeliť na diagramovú 

(diagramovým diaľkomerom) a nitkovú ( univerzálnym prístrojom). 

Princíp metódy 

      Princípom tachymetrie je meranie dĺžky, vodorovného a výškového uhla (zenitový 

uhol). V dnešnej dobe tieto meranie môžeme vykonávať jedným prístrojom a na signalizáciu 

body použiť výtyčku s odrazovým hranolom alebo bez odrazového hranola. Zameranie bodu 

bez pomoci odrazového hranola je využívané na miestach, kde sa nedokáže dostať merač 

s výtyčkou. 

Meranie 

      Ako prvé sa zhorizontuje a zcentruje prístroja na bode. Pred meraním sa odmeria výška 

prístroja, a pri elektronických teodolitoch aj výška cieľa. Zaevidujeme do prístroja, alebo 

zapíše do zápisníka. Nesmie sa opomenúť nastavenie orientácie. Pri meraní používame 

výtyčky s odrazovým hranolom alebo bezhranolovo. Meramie bezhranola má veľký význam 

pri meraní neprístupných bodov. Nastavením tejto možnosti merač zmeria požadované údaje 

bez použitia výtyčky s hranolom. Pri tachymerii meriame : vzdialenosť, vodorovný uhol, 

výškový uhol, prevýšenie, výšku cieľa. 

V dnešnej dobe jedna z najviac využívaných metód hlavne pri stanovení súradníc hlavných 

bodov. 
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6. Dolomitický lom Ludrová - Biela Púť 

      Lom sa nachádza v okrese Ružomberok v Žilinskom kraji v katastrálnom území 

Ludrová. Leží v juhozápadnej časti katastra obce. Povrchový lom leží vo výrobnej zóne 

mimo, intravilánu obce Ludrová Obr. 6.1. Jeho užívateľom a prevádzkarom je 

Poľnohospodárske družstvo Ludrová. V blízkosti sa nachádzajú ďalšie lomy na piesok 

a dolomitový štrk patriace spoločnostiam Baňa, s.r.o., Agrodružstvo Belan. V blízkom okolí 

je aj skládka TKO spoločnosti Technických služieb Ružomberok, a.s. . 

Geomorfologické členenie ložiska patrí do jednotiek: 

 oblasť - Fatransko – Tatranská; 

 celok – Podtatranská kotlina; 

 podcelok – Liptovská kotlina ; 

 oddiel – Ľubelská pahorkatina. 

Reliéf územia: 

 reliéf kotlinových pahorkatín; 

 reliéf hornatín na úpätí Nízkych Tatier. 

Geologická stavba ložiska: 

 mezozoické, menej paleogénne horniny; 

 sedimenty kvartéru. 

Ložisko sa nachádza v dolomitoch bielovážskej série chočského príkrovu. 

Zameranie lomu 

Lom má hlavné zameranie ťažbu dolomitického kameniva s jeho príslušným triedení. 

Obr. 6.1. Lom Ludrová – Biela Púť, západná čaasť 
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6.1. Charakteristika lomu 

 

      Ložisko lomu dolomitického kameniva Ludrová s miestnym názvom Biela Púť sa skladá 

hlavne z pevných a rozpadových dolomitov a dolomitických brekcii. Toto zloženie má 

veľký význam z geologického hľadiska. 

Spôsob ťažby v lome: povrchová ťažba etážový spôsob. 

Ťažba: lomové steny do výšky 20m. 

Ťažený nerast: rozpojovanie trhacími prácami.  

Lom je rozdelený na dve časti. Západná časť je otvorená v šiestich ťažobných rezoch, na 

ktorých sa momentálne nevykonáva ťažobná činnosť. Priemerné nadmorský výšky piet 

ťažobných rezov 630, 623, 608, 596, 585, 580, 575  m n. m. . Východná časť je otvorená 

v piatich ťažobných rezoch, ktorých nadmorské výšky sú 632, 617, 606, 600, 590 m n. m.. 

Východná časť lomu je aktívna. 

      Prístupová komunikácia na koruny ťažobných rezov v lome vedie stredom medzi 

východnou a západnou časťou. Pri prístupovej komunikácií sa nachádzajú tri prenosné 

budovy  v ktorých sú sociálne zariadenia a kancelária zmenového technika a obsluhy 

vážiaceho zariadenia. Pri výjazde z lomu sa nachádza cestná mostná váha na váženie 

vyvážaného materiálu, taktiež sa kontrolne váži materiál na váhe umiestnenej na nakladači. 

Na korune tretieho ťažobného rezu sa nachádza násypka do ktorej je dovážaný naťažený 

materiál. V primárnom drviacom zariadení sa  naťažený materiál podrví a pásovým 

dopravníkom dopravený do stabilného triediaceho zariadenia nachádzajúceho sa na úrovni 

päty tretieho ťažobného rezu v západnej časti( neaktívnej časti). Tu sa nachádza aj skládka 

podrveného kameniva, ktorá je rozdelená podľa jednotlivých frakcií na 0 – 2 mm, 4 – 16 

mm, 16 – 32 mm. 
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7. Zber a spracovanie nameraných údajov 

      Praktickou časťou tejto práce je využitie teoretickej časti práce geodetickom zameraní 

aktívnej časti lomu a pri vyhotovení predpísanej dokumentácie, ktorá je hlavným zámerom.  

      Prvý krok pred samotným zameraním aktívnej časti bolo zvolenie metódy merania 

a zvolenie prístroja na jeho uskutočnenie. Metódu merania som zvolila GNSS RTK 

s pomocou prístroja TOPCON GRS – 1, ktorý mi bol zapožičaný organizáciou GeoBan 

združenie, Žilina. Organizácia vykonáva na lome dodávateľsky banskomeračské práce od 

roku 2007. 

7.1. TOPCON GRS – 1 

Zostava prijímača sa štandardne skladá: 

 GRS – 1 GNSS prijímač; 

 GPS + GLONASS L1+L2, LC2; 

 RTK 5Hz; 

 PG-A1 anténa; 

 anténny kábel; 

 72 sledovacích kanálov; 

 slot na SD kartu (ukladanie statických dát); 

 operačný systém – Windows Mobile 6.1; 

 procesor 806 MHz Xscale; 

 TopSURV GPS+; 

 odolný voči prostrediu s IP 66; 

 1 GB interná pamäť; 

 256 MB RAM; 

 interné WiFi a Bluetooth technológie; 

 3,7 ̋ farebný TFT LCD dotykový displej; 

 2 MPix fotoaparát (interný); 

 dátová SDHC karta 

 mini USB port B; 

 2 ks batérie Li– lon 2500mAh; 
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 výtyčka; 

 držiak a konzola na uchytenie GRS – 1 na výtyčku; 

 CD – manuál a softvér; 

 transportný kufor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.1. „Zostava Topcon GR“ – 1 [8] 
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7.2. Technická správa 

Dátum merania : 15.10.2014 

Meral: Ing. Kotrbanec, Bc. Jurkemíková 

Poľný náčrt vypracovala: Bc. Mária Jurkemíková, Ing. Milcová 

Lokalita: dolomitický lom Biela Púť 

Ťažobná organizácia: Poľnohospodárske družstvo Ludrová 

Počasie: polooblačno až oblačno 

Teplota ovzdušia: 15 ̊C 

Prístroj: TOPCON GRS - 1 

Pomôcky: meračský náčrt, základná mapa lomu so stavom k 22.10.2013, charakteristické 

rezy so stavom k 22.10.2013. 

      Zameranie bolo vykonané dňa 15.10.2014 pod vedením hlavných banských meračov 

Ing. Ivany Milcovej a Ing. Juraja Kotrbanca. 

Záujmové ložisko sa nachádzalo v intraviláne katastrálneho územia obce Ludrová. Pred 

začatím meračských prác som bola preškolená z BOZP pri činnosti vykonávanej banským 

spôsobom na lome. Nakoľko sa meranie vykonávalo počas prevádzky (ťažby) v lome boli 

mi poskytnuté vedúcim lomu osobné ochranné pracovné prostriedky, ktorými boli prilba 

a reflexná vesta.  Tieto ochranné pracovné prostriedky používajú v lome štandardne všetci 

pracovníci nachádzajúci sa v lome. Pri zameraní lomu sa postupovalo podľa aktuálneho 

stavu prístupnosti na aktívne ťažobné rezy. Pri meraní bol použitý prístroj TOPCON GRS – 

1. 

Postup merania 

      Pred samotným geodetickým zameraním aktívnej časti lomu bola vykonaná 

rekognoskácia terénu, pre účely vypracovania základu poľných náčrtov, do ktorých sa potom 

počas merania zaznačovali čísla zameraných bodov. Poľné náčrty sú súčasťou grafickej časti 

banskomeračskej dokumentácie v zmysle Výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky č. 1/1993. Poľné náčrty sú grafickými prílohami č. 1, 2 ,3 v tejto práci. 

Vlastné zameranie aktívnej časti lomu po zapnutí meracieho prístroja a pripojení na SKPOS 

so zvoleným transformačným kľúčom Ružomberok (kľúč pre danú lokalitu) 

a zadefinovaným novým súborom s názvom LU151414 (súbor, kde sa namerané dáta mali 

ukladať, LU – skratka územia, 151014 – dátum zamerania RR.MM.DD) začalo na 



Mária Jurkemíková : Základná mapa lomu Ludrová – Biela Púť 

 

29 

2015 

stabilizovaných bodoch základného banského bodového poľa. Na ZBBP som vykonala prvé 

kontrolné zameranie jestvujúceho bodového poľa. Body ZBBP pri geodetickom zameraní 

neboli použité. 

      Po kontrolnom zameraní týchto bodov som si zvolila začiatočný bod, odkiaľ sa celé 

podrobné meranie aktuálneho stavu začínalo a pokračovalo systematicky po celej východnej 

časti povrchového lomu od najvyššieho ťažobného rezu po najspodnejší. Merali sa 

súradnicové dáta podrobných bodov piet a hrán ťažobných rezov na lomoch a spojoch ich 

línií. Taktiež sa zamerali aj samostatné body na najspodnejšom plate lomu z dôvodu jeho 

výškového zamerania. Okrem východnej aktívnej časti lomu, v ktorej je v súčasnosti 

povolené vykonávanie činnosti vykonávanej banským spôsobom bola zameraná aj časť 

hrany ťažobného rezu v západnej časti lomu, kde bol viditeľný lokálny zosun a tiež hrana 

dočasnej skládky triedeného kameniva frakcie0 – 2 mm v severnom rohu západnej časti, 

ktorá bola od posledného zamerania zväčšená. Päta dočasnej skládky nebola zameraná 

z dôvodu zlej dostupnosti. V mape sa vytvorila podľa posunu zameranej hrany. Takýto 

spôsob bol zvolený z toho titulu, že meranie päty nebolo bezpečné a taktiež skládka je 

dočasná a pohyblivá a jej stav sa viac krát ročne mení. 

Do poľného náčrtu sa počas zameriavania zaznačovali čísla meraných bodov, ktoré sú 

zhodné s číslami zadefinovanými v prístroji TOPCOM GRS – 1. 

Súradnice bodov sú ako číselná príloha tejto práce viď. Príloha č.1. 

      Po ukončení prác sa v teréne sme vykonali spracovanie nameraných dát v kancelárií 

organizácie GeoBan združenie, Žilina. Taktiež aj vyhotovenie predpísanej banskomeračskej 

dokumentácie bolo vyhotovené v kancelárii organizácie. 

Z prístroja sa v kancelárii pretransformovali namerané údaje z meracieho prístroja do 

počítača. V programe Comfort sa zamerané súradnice bodov transformovali zo záporných 

hodnôt na kladné. V programe Ultraedit sa súradnice upravili pre potreby vstupu do 

programu Microstation. Ako ďalší krok bolo načítanie súboru s transportovanými údajmi do 

programu Microstation a AutoCad CIVIL 3D. Vytvorením nového výkresu s názvom 

totožným ako súbor nameraných súradníc bola zahájená práca v programe. Ako prvé bolo 

transportovanie upravených súradníc podrobných bodov. Vo výkrese sa zobrazili body 

krížikom a prislúchajúcou nadmorskou výškou bodu (nadmorská výška zaokrúhlená na 

desatinu metra), kódom a číslom bodu.  
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Práca v grafických programoch spočívala v tom, že pomocou konštrukcie multičiar, kriviek 

sa vyhotovili línie hrán a piet  ťažobných rezov, skrývkového rezu. Interpoláciou výšok sa 

vytvorili vrstevnice. Následne sa vyhotovili charakteristické rezy lomu. 

7.3. Vyhotovenie základnej mapy 

Základná mapa povrchového lomu je zobrazenie skutočností, ktoré vznikli na základe 

vykonávania pri banskej činnosti (okrem úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaného 

s ich dobývaním) a činnosti vykonávanej banským spôsobom sa použitím mapovej 

generalizácie. Mapová generalizácia sa vykonávala v závislosti na požiadavky mierky 

a druhu grafickej dokumentácie. Generalizácia môže byť uskutočnené zjednodušenia tvarov 

a obrysov zobrazovaných predmetov, znázornením symbolickou značkou predmetov alebo 

javov, poprípade ich kombináciou. 

      Vykreslený aktuálny stav ťažobných rezov vo výkrese bol vložený do poskytnutého 

výkresu – Základná mapa lomu z roku 2013. Pôvodný stav v aktívnej časti lomu bol 

z výkresu odstránený a bol pripojený  nový aktuálny stav ťažobných rezov na nemenný stav. 

Mimorámové údaje boli aktualizované a doplnené. 

7.3.1. Zakresľovanie značiek do základnej mapy lomu 

      Pri vyhotovovaní grafickej časti som brala do úvahy pravidlá značenia a písma pri 

zhotovovaní grafickej dokumentácie. Tieto pravidlá značiek a písma sa nachádzajú vo 

Výnose Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej 

dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským 

spôsobom v Prílohe č.3 Značky v grafickej dokumentácií. Obrázky sú názorné ukážky 

značiek a písma. 

Typ písma v grafickej časti dokumentácie je s odvolaním sa na normu ČSN 01 0451. 

Zakreslenie súradnicovej siete: 

 roh rámu – čiary o hrúbke 0.18 mm, ktoré sú presadené o 5 mm, písmo o veľkosti 2 

mm. 

Obr. 7.3.1 Roh  mapového rámu 
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 priesečník súradnicovej siete – ramená krížikov o dĺžke 4 mm. Súradnicová sieť 

o rozmere 100 x 100 (mm). 

 

Bodové pole 

 značka bodu čsl. trigonometrickej siete krúžok o priemere d = 2 mm, v strede krúžku 

je bodka. 

 

 

 

 stabilizovaný bod BPBP (bez výšky bodu) je označený krúžkom o priemere d = 2 

mm, kde v strede je bodka. Číslo bodu sa pripíše ku značke. Veľkosť písma je 2.5 

mm. 

 

 

 stabilizovaný bod BPBP (s výškou bodu) – výška bodu sa uvedie s presnosťou na 

cm. Značky a text sú čierne. Výška textu je 2 mm. 

 

 zrušený bod BPBP – Číslo bodu a výšková kóta sa prečiarknu, tak aby bolo vidno 

pôvodný text. Prečiarknutie červenou farbou (T5). 

 

Obr. 7.3.2. priesečník súradnicovej siete 

Obr. 7.3.3.  Označenie bodu 

Obr. 7.3.4.  Označenie stabilizovaného bodu BPBP(bez výšky) 

Obr. 7.3.5. Označenie stabilizovaného bodu BPBP(s výškou) 

Obr. 7.3.6.  Označenie zrušeného bodu BPBP 
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 značka bodu čsl. jednotnej nivelačnej siete  je krúžok o priemere d = 1.5 mm.  

 

 „Stabilizovaný bod BVBP v podzemí alebo na povrchu. Výškové kóty vztiahnuté 

k banským dielam (pod povrchom) sa píšu do banských máp modro (T12). Výškové 

kóty vztiahnuté k povrchu sa píšu do banských máp červeno (T5). d = 1 mm, 

rovnoramenný trojuholník v = 2 mm, výška písma 2 mm, kóta modro.“ [2] 

 

 nestabilizovaný bod BVBP je označený bodkou o priemere d= 5 mm, modro písaná 

kóta, výška písma je 2 mm. 

 

 

Zakreslenie ťažobného rezu dobývaného nerastu, má tieto zásady:  

1.) ak sa jedná o zakreslenie celého svahu (základná značka): 

 zakreslenie pôdorysného priemetu v mierke mapy; 

 vzdialenosť medzi dlhými šrafami je 30 – 50 mm, krátke šrafy sú vzdialené od 

dlhých; 

 vzdialenosť krátkych šrafou súmerne od dlhých vo vzdialenosti 3mm, dĺžka krátkych 

šrafou je polovičná šírka premietaného svahu; 

 hrúbka čiary šráf 0,18 mm; 

 horná hrana o hrúbke 0,35 mm; 

 dolná hrana o hrúbke 0,18 mm; 

 text výškových kót modrou farbou (T10); 

 lemovanie rezu farbou podľa čísla rezu, zakreslený pod hornou hranou v hrúbke 1 

mm; 

Obr. 7.3.7. Označenie nivelačného bodu 

Obr. 7.3.8. Označenie stabilizovaného bodu BVBP 

Obr. 7.3.9. Označenie nestabilizovaného bodu BVBP 
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 popis hlavou písma v smere postupu rezu, 2,5 mm. 

 

 

2.) ak sa jedná o strmý svah: 

 vyznačenie len plnej čiary s hrúbkou 0,35 mm; 

 olemovanie vo farbe príslušného rezu; 

 text – výšková kóta, dátum merania; 

 ak je šírka pôdorysného svahu menšia ako 3mm, vyznačenie značky je bez šráf. 

 

Farebné škála ťažobných rezov: 

 vyznačenie vychádza zo základnej značky, s tým rozdielom, že horná i spodná hrana 

sa označia bodkami. Počet bodiek je závislý od čísla ťažobných rezov. 1. ťažobný 

rez → 1 bodka, 2. ťažobný rez → 2 bodky a 5. ťažobný rez → 5 bodiek, ak sa v mape 

nachádza viac ako 5 ťažobný rez, bodky sa opakujú: 6. ťažobný rez → 1 bodka, 8. 

ťažobný rez → 3 bodky; 

 článok je dĺžke 5 mm s medzerou 2 mm; 

 olemovanie pod hornou hranou sa vyznačí čiarou o hrúbke 1mm; 

 6. ťažobný rez a ďalšie ťažobný reze : do menovateľa pod dátum merania sa pripíše 

číslo príslušného ťažobného rezu; 

 1. ťažobný rez – modrá farba (T12); 

 

 2. ťažobný rez – červenou farbou (T5); 

 

Obr. 7.3.10. Ťažobný rez nerastu – celý svah 

Obr. 7.3.11.  1. Ťažobný rez 

Obr. 7.3.12.  2. Ťažobný rez 
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 3. ťažobný rez – zelenou farbou (T29); 

 

 4. ťažobný rez – fialovou farbou (T28); 

 

 

 5. ťažobný rez – hnedou farbou (T19); 

 

 

 6.ťažobný rez – modrou farbou (T12). 

 

Skrývka  

 zobrazenie je podobné ako zobrazenie ťažobných rezov s rozdielom farby 

olemovania, ktoré je žltou farbou (T3), a namiesto bodky v hornej hrane sa zapíše 

písmeno „ S „ s výškou 4 mm. 

Výsypky: 

1.) Svah: 

 priemetom svahu výsypky v mierke mapy do pôdorysu; 

 vzdialenosť klinových šrafou vo vzdialenosti 30 – 50 mm; 

 písmo čiernou farbou o výške 2,5 mm, písmo v smere postupu výsypky; 

Obr. 7.3.13.  3. Ťažobný rez 

Obr.  7.3.14.  4. Ťažobný rez 

Obr. 7.3.15.  5. Ťažobný rez 

Obr. 7.3.16.  6. Ťažobný rez 

Obr. 7.3.17. Skrývka 
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 výšková kóta modrou farbou. 

 

 

2.) Depónová: 

 zakreslenie podľa značky svah výsypky s pridaním kolmej čiary o 1/3 dĺžky 

priemetu svahu k hornej hrane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.3.18.  Označenie - Výsypka - svah 

Obr. 7.3.19.  Označenie - Výsypka - depónia 
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7.3.2. Charakteristické rezy 

       Súčasťou grafickej časti banskomeračskej dokumentácie sú aj charakteristické rezy 

ložiskom. Charakteristické rezy ložiskom boli založené v roku 2007. Každoročne sa do nich 

zakresľuje postup dobývania. Takto vytvorené rezy s posledným zakreslením stavu ku dňu 

22.10.2013 mi boli poskytnuté na doplnenie aktuálneho stavu. Rezy ku dňu 15.10.2014 boli 

vyhotovené následne po vyhotovení základnej mapy lomu, pretože vyhotovenie rezov 

nadväzuje na mapu. Zo základnej mapy boli prenesené aktuálne polohy a výšky ťažobných 

rezov. 

Rezy som vyhotovovala najskôr v programe AutoCAD CIVIL 3D. 

Najskôr som vytvoril 3D súradnice bodov a uložila do textového súboru. 

Postup v programe AutoCAD 

 

Povrch 

Vytvorila som povrch s pomocou dialógového okna Vytvořit data terénu →Vytvořit povrch.  

      Do novovytvoreného povrchu s názvom Surface1 som pridala 3D súradnice z textového 

súboru. Pridaním textového súboru a následným potvrdením sa na obrazovke vytvoril 

základný 3D model povrchového lomu, na ktorom sú vidieť z pohľadu zhora len vrstevnice, 

z pohľadu z prednej časti je vidieť model vytvorený z trojuholníkovej siete viď. Obr. 7.3.2.2 

3D model. 

Obr. 7.3.2. 1 Ukážka dialógového okna k vytvoreniu povrchu 
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Obr. 7.3.2.2 3D model 

 

Krivky 

      Pomocou príkazu na vytvorenie krivky som vytvorila 2 krivky.  

Krivka č.1 z bodu A do bodu A´. 

Krivka č.2 z bodu 1 do bodu 1´. 

Smer a umiestnenie krivky som zvolila podľa predchádzajúceho roku vyhotovenia. 

Trasy 

      Ďalším krokom bolo vytvorenie trás z kriviek A – A´, 1 - 1´.Trasy som vyhotovila cez 

dialógové okno Vytvořit projekt → Trasa → Nástroje pro vytváření trasy. Zvolila som si 

krivku č.1 z ktorej sa vytvorila trasa s označením začiatočného staviska a koncového 

stanoviska. Taktiež som postupovala pri vytváraní druhej trasy z krivky č.2.  
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Trasa AA´ smeruje zo západu na východ kde na východe je bod A so staničením 0+00.00´ 

a na západe je bod A´ so staničením 5+34.72´ 

Dĺžka Trasy2 je 534,72 m. 

Trasa 11´ide zo severu na juh, kde je na severe bod 1 so staničením 0+00.00´ a na juhu bod 

1´ so staničením 3+41.96´. 

Dĺžka Trasy1 je 341,96 m.  

 

Charakteristické  rezy 

      V dialógovom okne Vytvořit projekt → Profil → Vytvořit profil som zadala trasu 

Trasa1( body1,1´),  

 

Obr. 7.3.2. 3  Dialóg k vytvoreniu trasy 

Obr. 7.3.2. 4  Dialóg k vytvoreniu profilu 
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ktorou je definovaný smer rezu profilu a pridaním povrchu Surface1, cez ktorý má smer rezu 

profilu prechádzať. Po zakreslení v ďalšom kroku v dialógovom som nastavila ďalšie 

informácie k zobrazeniu profilu. Nastavila som typ zobrazenia profilu, typ zobrazenia osí 

profilu, zrovnávaciu rovinu rezu v nadmorskej výške 550 m n m. 

Rovnaký spôsob vytvorenia pozdĺžneho profilu som zvolila aj pri druhom profile z trasy. 

Trasa2 (body AA´), ale pri zadávaní trasy som zvolila Trasu2 a zrovnávaciu rovinu som 

ponechala v rovnakej nadmorskej výške 550 m n m. 

 

Rezy majú rovnakú farebnú škálu čiar ako základná mapa. 

Vytvorené rezy v AutoCAD CIVIL 3D som uložila do súboru, ktorý je podporovaný aj 

programom Microstation Power Draft z toho dôvodu, že vytvorené rezy bolo potrebné 

dokončiť. Dokončovacie práce v Microstatione boli doplnenie rezov o rezy 

s predchádzajúceho obdobia a následná úprava hrúbky čiar, typ a farebnosť čiar. Výsledné 

charakteristické rezy sú ako grafická príloha. Grafická príloha č.5 je rez AA´, grafická 

príloha č. 6 je rez 11´. 

 

 

 

 

Obr. 7.3.2. 5 Základné údaje k  založenie profilu z trasy 
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8. Záver 

      Na základe získaných vedomostí a praktických zručností, ktoré som dosiahla pri štúdiu 

som vyhotovila základnú mapu lomu a charakteristické rezy lomu. 

      Revízia, obnova a doplnenie aktuálneho základného bodového poľa v areáli lomu. 

Vzhľadom k zvolenej metóde zamerania aktívnej časti lomu sa vykonala len revízia 

aktuálneho základného bodového poľa v areáli lomu a to kontrolným meraním pomocou 

prístroja GPS. Body základného bodového poľa pri zameraní aktuálneho stavu lomu neboli 

použité. 

 

     Zameranie lokality 

Pri meračských prácach sa postupovalo podľa postupov merania v spoločnosti  GeoBan 

združenie. Pri meraní sa použila GNSS RTK – metóda. Merania sa vykonalo v častiach lomu 

kde bol zmenený stav oproti predchádzajúcemu obdobiu. Zamerala sa aktívna časť 

lomu. Kontrolné meranie sa vykonalo aj v neaktívnej časti lomu z dôvodu viditeľného 

lokálneho zosunu. Taktiež sa zamerala hrana výsypky upraveného kameniva frakcie 0 – 2 

mm v severnej časti neaktívnej časti lomu.. Výsypka upraveného kameniva má dočasný 

charakter. 

 

      Zmeny oproti roku 2013 

V západnej časti sa pri vykonávaní ťažobnej činnosti  vytvoril nový ťažobný rez č. 5, ktorého 

nadmorská výška v päte je priemerne589 m n m. 

Zmena tvaru skrývky v západnej ( neaktívnej) časti. 

Zväčšenie dočasnej skládky drobného kameniva. 

 

      Skúsenosti, informácie a zážitky, ktoré som pri vypracovávaní získala sú pre mňa 

neoceniteľným prínosom nielen vo forme vedomostí ale aj technických zručností. 
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Textová príloha 

 

Príloha č.1 Zoznam súradníc bodov 

Bc. Mária Jurkemíková 

 

Z O Z N A M    S Ú R A D N Í C   A    V Ý Š O K 

 

    M E R A Č S K É   S T A N O V I S K Á 

 

 

Stabilné bodové pole SKPOS, kľúč Ludrová  

 

Č.bodu          Y            X          Z     

 

00000HM607  410347.820  1186080.010   451.83 

0000HZG552  393602.530  1191964.670   546.25 

0000MZG532  404179.540  1183118.130   726.70 

2643LM1004  393587.980  1186863.680   783.55 

3612RK1002  411801.730  1200149.980  1317.59 

3612RK1003  406183.600  1198991.110   785.44 

0000H37526  396050.550  1200618.770   691.22 

 

 

Z O Z N A M    S Ú R A D N Í C   A    V Ý Š O K 

 

           P O D R O B N É   B O D Y 

 

Subor: D/DATA/GRSdata/GPSsuradnice2014/LUDROVA/LU141015 

 

Zameranie lomu pre účely vyhotovenia aktuálnej ZML, 

lom Ludrová-Biela Púť, rok 204 

 

Súradnicový systém: S-JTSK 

Výškový systém:     Bpv 

Stav k:             15.10.2014 

Podmienky:          teplota 16°C, polooblačno, slabý vietor 

Zamerané metódou:   GPS 

Merací prístroj:    TOPCON GRS-1 s príslušenstvom 

 

Č.bodu          Y           X          Z   kód 

0013141001  402593.063  1194788.837   631.47  HRANA 

0013141002  402593.598  1194790.494   630.64  PETA 

0013141003  402596.437  1194788.007   630.73  H+K 

0013141004  402602.334  1194786.107   630.50  H+P 

0013141005  402598.743  1194790.850   630.85  KLIN 

0013141006  402603.770  1194788.228   631.50  HRANA 

0013141007  402603.622  1194790.456   631.22  PETA 

0013141008  402614.107  1194791.608   631.86  PETA 

0013141009  402615.002  1194789.598   632.67  HRANA 

0013141010  402617.430  1194788.740   631.69  H+K 

0013141011  402625.769  1194785.769   631.95  HRANA 

0013141012  402635.136  1194781.533   632.15  HRANA 

0013141013  402644.799  1194786.560   632.27  HRANA 

0013141014  402820.524  1194792.755   648.56  HRANA 

0013141015  402820.523  1194792.640   648.48  HRANA 
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0013141016  402819.600  1194802.879   653.50  HRANA 

0013141017  402818.744  1194813.716   658.30  HRANA 

0013141018  402819.042  1194819.127   659.44  HRANA 

0013141019  402819.145  1194829.726   659.15  HRANA 

0013141020  402816.278  1194834.425   658.08  HRANA 

0013141021  402814.754  1194841.730   657.47  HRANA 

0013141022  402811.482  1194847.831   655.47  HRANA 

0013141023  402807.362  1194849.553   653.19  HRANA 

0013141024  402642.564  1194752.643   617.83  PETA 

0013141025  402632.849  1194761.259   618.12  PETA 

0013141026  402622.893  1194777.264   617.85  PETA 

0013141027  402619.713  1194769.744   617.80  PETAR 

0013141028  402600.337  1194776.308   617.52  PETA 

0013141029  402569.130  1194777.644   618.03  H+P 

0013141030  402572.736  1194776.725   618.37  HRANA 

0013141031  402574.276  1194777.632   617.53  PETA 

0013141032  402581.973  1194773.015   617.38  PETA 

0013141033  402579.629  1194771.900   618.63  HRANA 

0013141034  402590.278  1194771.724   618.21  HRANA 

0013141035  402591.817  1194772.801   617.54  PETA 

0013141036  402603.574  1194768.658   617.52  PETA 

0013141037  402601.619  1194767.697   618.14  HRANA 

0013141038  402608.574  1194760.975   618.66  HRANA 

0013141039  402609.775  1194762.500   618.03  PETA 

0013141040  402616.915  1194757.260   617.81  PETA 

0013141041  402616.124  1194756.086   618.49  HRANA 

0013141042  402621.451  1194751.829   618.69  HRANA 

0013141043  402621.762  1194754.088   617.83  PETA 

0013141044  402622.442  1194754.203   617.76  PETA 

0013141045  402629.148  1194751.005   618.14  PETA 

0013141046  402628.250  1194749.456   618.74  HRANA 

0013141047  402633.922  1194744.821   619.10  HRANA 

0013141048  402635.327  1194745.928   618.14  PETA 

0013141049  402636.817  1194742.444   618.10  PETA 

0013141050  402635.210  1194741.092   618.72  HRANA 

0013141051  402640.965  1194738.549   618.36  HRANA 

0013141052  402643.411  1194738.438   617.70  H+K 

0013141053  402649.288  1194735.702   617.11  HRANA 

0013141054  402655.160  1194726.383   615.24  HRANA 

0013141055  402656.778  1194718.602   613.84  HRANA 

0013141056  402654.864  1194706.561   611.95  HRANA 

0013141057  402649.537  1194697.964   610.57  KLIN 

0013141058  402650.169  1194703.525   610.10  PETA 

0013141059  402654.646  1194712.230   610.25  PETA 

0013141060  402654.069  1194714.736   610.33  H+P 

0013141061  402649.006  1194709.148   610.27  HRANA 

0013141062  402648.698  1194703.263   610.05  KLIN 

0013141063  402646.906  1194712.394   608.49  PETA 

0013141064  402648.344  1194715.954   607.40  PETA 

0013141065  402649.470  1194720.992   607.38  PETA 

0013141066  402635.134  1194729.588   608.22  PETA 

0013141067  402623.995  1194738.832   607.68  PETA 

0013141068  402620.846  1194743.114   607.26  PETA 

0013141069  402603.220  1194754.573   606.84  PETA 

0013141070  402589.259  1194760.805   607.18  PETA 

0013141071  402579.886  1194760.586   606.97  PETA 

0013141072  402565.900  1194769.345   606.62  PETA 
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0013141073  402548.620  1194768.729   605.91  PETA 

0013141074  402537.556  1194770.104   606.40  PETA 

0013141075  402523.870  1194768.095   606.29  PETA 

0013141076  402513.431  1194765.917   607.22  PETA 

0013141077  402504.436  1194756.036   607.29  PETA 

0013141078  402497.846  1194745.092   607.21  H+P 

0013141079  402505.018  1194749.564   607.12  HRANA 

0013141080  402516.309  1194753.382   606.91  HRANA 

0013141081  402523.817  1194753.802   606.85  HRANA 

0013141082  402542.325  1194752.931   606.41  HRANA 

0013141083  402555.815  1194758.617   606.52  HRANA 

0013141084  402565.156  1194757.221   607.26  HRANA 

0013141085  402569.155  1194753.268   607.37  HRANA 

0013141086  402576.418  1194751.300   607.43  HRANA 

0013141087  402582.678  1194744.371   607.51  HRANA 

0013141088  402584.574  1194739.737   607.93  HRANA 

0013141089  402593.457  1194737.506   607.87  HRANA 

0013141090  402579.685  1194760.592   606.97  BOD 

0013141091  402578.010  1194757.046   607.08  PETA 

0013141092  402585.344  1194748.030   607.35  PETA 

0013141093  402587.306  1194742.611   607.54  PETA 

0013141094  402590.545  1194734.321   607.75  H-NAS 

0013141095  402592.537  1194730.399   607.76  H-NAS 

0013141096  402597.500  1194730.219   607.71  H-NAS 

0013141097  402599.614  1194732.890   607.98  H+K 

0013141098  402602.572  1194733.765   608.95  HRANA 

0013141099  402602.501  1194735.924   607.70  PETA 

0013141100  402614.983  1194735.607   607.60  PETA 

0013141101  402616.082  1194733.884   608.39  HRANA 

0013141102  402624.374  1194729.469   608.67  HRANA 

0013141103  402625.109  1194730.408   608.01  PETA 

0013141104  402634.674  1194721.581   608.18  PETA 

0013141105  402634.048  1194720.669   609.05  HRANA 

0013141106  402631.635  1194719.623   608.14  H+P 

0013141107  402625.580  1194726.138   608.16  H+P 

0013141108  402627.298  1194720.327   608.15  HRANA 

0013141109  402641.419  1194715.353   607.96  PETA 

0013141110  402640.845  1194713.077   608.79  HRANA 

0013141111  402643.159  1194706.578   609.44  H+K 

0013141112  402641.777  1194702.426   609.92  HRANA 

0013141113  402642.200  1194699.995   610.17  H+K 

0013141114  402643.120  1194693.580   610.77  HRANA 

0013141115  402644.185  1194693.180   610.19  PETA 

0013141116  402642.034  1194685.289   609.51  PETA 

0013141117  402640.625  1194685.825   610.21  HRANA 

0013141118  402633.291  1194671.084   606.81  HRANA 

0013141119  402634.717  1194670.075   606.28  PETA 

0013141120  402633.945  1194666.029   605.69  H+K 

0013141121  402630.159  1194660.597   604.41  HRANA 

0013141122  402616.089  1194668.785   601.50  KLIN 

0013141123  402619.681  1194667.132   601.50  PETA 

0013141124  402632.521  1194681.763   600.65  PETA 

0013141125  402628.579  1194709.067   599.94  PETA 

0013141126  402612.743  1194722.219   599.16  PETA 

0013141127  402610.829  1194711.863   600.06  BOD 

0013141128  402618.610  1194692.909   600.57  BOD 

0013141129  402602.651  1194717.765   599.27  P-NAS 
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0013141130  402580.348  1194719.304   599.12  P-NAS 

0013141131  402574.577  1194739.209   598.24  PETA 

0013141132  402559.524  1194750.324   598.52  PETA 

0013141133  402547.461  1194746.311   598.18  PETA 

0013141134  402544.071  1194738.082   598.23  PETA 

0013141135  402547.871  1194723.889   599.07  PETA 

0013141136  402548.798  1194724.178   599.17  PLATO 

0013141137  402541.922  1194723.948   599.08  PETA 

0013141138  402537.218  1194729.260   598.65  PETA 

0013141139  402536.135  1194744.657   597.99  PETA 

0013141140  402542.515  1194746.621   599.98  H+P 

0013141141  402540.868  1194734.687   599.91  HRANA 

0013141142  402544.400  1194726.342   600.47  HRANA 

0013141143  402511.764  1194740.679   597.82  BOD 

0013141144  402509.673  1194743.648   598.34  PETA 

0013141145  402445.898  1194685.285   597.50  PETA 

0013141146  402431.246  1194671.361   596.55  PETA 

0013141147  402426.675  1194659.078   596.35  PETA 

0013141148  402415.988  1194654.330   595.43  PETA 

0013141149  402410.963  1194649.030   595.14  PETA 

0013141150  402410.470  1194642.698   594.89  PETA 

0013141151  402433.061  1194649.433   596.82  PLATO 

0013141152  402434.259  1194631.741   596.63  PLATO 

0013141153  402420.178  1194630.616   595.61  PETA 

0013141154  402436.687  1194619.049   595.87  PETA 

0013141155  402452.731  1194616.623   597.33  H+P 

0013141156  402446.666  1194631.907   597.13  H+P 

0013141157  402446.450  1194632.351   597.13  HRANA 

0013141158  402448.295  1194637.641   597.29  HRANA 

0013141159  402455.398  1194642.187   597.25  HRANA 

0013141160  402464.463  1194655.876   597.76  HRANA 

0013141161  402464.687  1194663.566   597.58  HRANA 

0013141162  402489.586  1194670.578   598.27  HRANA 

0013141163  402495.566  1194668.988   598.39  HRANA 

0013141164  402502.171  1194651.287   595.43  HRANA 

0013141165  402500.138  1194640.972   591.99  KLIN 

0013141166  402495.348  1194655.694   590.31  PETA 

0013141167  402490.679  1194663.261   589.42  PETA 

0013141168  402475.413  1194659.433   588.77  PETA 

0013141169  402469.789  1194647.727   589.01  PETA 

0013141170  402462.090  1194642.859   588.64  PETA 

0013141171  402457.850  1194635.205   588.56  PETA 

0013141172  402479.558  1194636.916   591.05  PLATO 

0013141173  402494.479  1194614.145   595.71  PLATO 

0013141174  402483.754  1194615.351   594.29  PETA 

0013141175  402485.111  1194608.022   595.81  PETA 

0013141176  402477.889  1194605.816   596.29  PETA 

0013141177  402464.389  1194598.423   596.09  PETA 

0013141178  402452.611  1194593.412   595.63  PETA 

0013141179  402443.992  1194594.591   595.68  PETA 

0013141180  402424.403  1194605.814   596.18  PETA 

0013141181  402418.065  1194613.792   596.97  PETA 

0013141182  402411.615  1194613.940   596.50  H+P 

0013141183  402420.747  1194620.048   600.56  HRANA 

0013141184  402423.806  1194620.558   600.77  HRANA 

0013141185  402432.978  1194615.976   600.44  HRANA 

0013141186  402444.351  1194612.519   600.22  HRANA 
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0013141187  402456.171  1194612.363   600.84  H+P 

0013141188  402460.305  1194613.131   602.62  HRANA 

0013141189  402462.984  1194613.464   602.61  HRANA 

0013141190  402469.688  1194613.280   601.70  H+P 

0013141191  402471.301  1194610.045   601.48  HRANA 

0013141192  402462.068  1194603.742   600.25  HRANA 

0013141193  402449.870  1194597.879   599.65  HRANA 

0013141194  402440.643  1194601.453   599.38  HRANA 

0013141195  402431.710  1194608.286   599.58  HRANA 

0013141196  402426.771  1194614.446   599.81  HRANA 

0013141197  402417.677  1194620.110   599.25  HRANA 

0013141198  402409.528  1194624.806   598.09  HRANA 

0013141199  402403.613  1194647.511   599.36  HRANA 

0013141200  402405.046  1194655.920   599.97  HRANA 

0013141201  402414.392  1194663.254   602.12  HRANA 

0013141202  402423.086  1194669.084   602.32  HRANA 

0013141203  402425.002  1194672.974   602.40  HRANA 

0013141204  402425.701  1194674.027   600.76  HRANA 

0013141205  402426.043  1194673.535   600.73  H+P 

0013141206  402427.542  1194675.652   600.78  H+P 

0013141207  402435.402  1194689.096   606.16  HRANA 

0013141208  402438.227  1194694.756   606.86  HRANA 

0013141209  402442.427  1194701.060   606.43  HRANA 

0013141210  402460.362  1194628.539   589.24  PETA 

0013141211  402467.463  1194621.663   590.93  KLIN 

0013141212  402462.433  1194623.482   590.68  HRANA 

0013141213  402455.024  1194633.591   590.28  H+P 

0013141214  402452.779  1194629.863   590.17  PETA 

0013141215  402456.660  1194619.923   590.79  PETA 

0013141216  402471.260  1194618.706   591.60  PETA 

0013141217  402451.852  1194590.066   595.44  HRANA 

0013141218  402471.616  1194597.094   595.98  HRANA 

0013141219  402485.255  1194603.314   595.93  HRANA 

0013141220  402495.022  1194603.726   596.43  HRANA 

0013141221  402512.080  1194608.230   597.24  HRANA 

0013141222  402517.810  1194616.999   597.83  HRANA 

0013141223  402538.007  1194626.760   599.74  HRANA 

0013141224  402556.496  1194633.767   601.35  HRANA 

0013141225  402566.481  1194639.352   602.44  HRANA 

0013141226  402578.090  1194648.295   603.48  KLIN 

0013141227  402553.529  1194638.242   601.22  PETA 

0013141228  402530.382  1194628.004   599.21  PETA 

0013141229  402509.987  1194618.448   597.00  PETA 

0013141230  402498.820  1194625.723   594.16  PETA 

0013141231  402502.739  1194637.951   592.27  PETA 

0013141232  402506.494  1194642.999   593.30  PETA 

0013141233  402504.611  1194656.463   596.15  PETA 

0013141234  402505.637  1194664.948   598.14  PETA 

0013141235  402520.679  1194673.400   598.91  PETA 

0013141236  402529.174  1194669.218   599.35  PETA 

0013141237  402533.121  1194659.779   599.08  PETA 

0013141238  402545.703  1194658.549   599.16  PETA 

0013141239  402555.788  1194661.337   599.26  PETA 

0013141240  402577.911  1194663.563   600.09  PETA 

0013141241  402591.636  1194656.976   600.60  PETA 

0013141242  402596.962  1194659.560   601.20  KLIN 

0013141243  402595.024  1194653.473   603.33  HRANA 
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0013141244  402576.728  1194656.730   605.52  HRANA 

0013141245  402573.574  1194655.654   605.82  HRANA 

0013141246  402578.492  1194653.113   605.00  HRANA 

0013141247  402582.541  1194651.149   603.91  KLIN 

0013141248  402572.198  1194652.172   604.28  PETA 

0013141249  402564.945  1194653.905   604.60  H+P 

0013141250  402557.566  1194656.169   606.00  HRANA 

0013141251  402555.051  1194653.729   605.36  H+P 

0013141252  402544.928  1194652.412   606.23  HRANA 

0013141253  402532.779  1194651.136   605.85  HRANA 

0013141254  402527.036  1194653.714   606.61  HRANA 

0013141255  402524.023  1194660.027   606.27  HRANA 

0013141256  402520.747  1194659.965   606.02  HRANA 

0013141257  402520.756  1194647.048   606.60  HRANA 

0013141258  402515.631  1194642.333   606.02  HRANA 

0013141259  402528.315  1194648.365   606.54  HRANA 

0013141260  402532.576  1194647.989   605.56  KLIN 

0013141261  402523.685  1194643.298   604.66  PETA 

0013141262  402515.180  1194637.939   603.89  H+P 

0013141263  402515.087  1194634.020   603.59  HRANA 

0013141264  402506.708  1194628.379   602.67  HRANA 

0013141265  402508.178  1194626.358   602.32  HRANA 

0013141266  402515.729  1194630.171   603.01  HRANA 

0013141267  402526.198  1194635.283   604.34  HRANA 

0013141268  402529.892  1194642.041   604.96  HRANA 

0013141269  402546.438  1194649.621   606.25  HRANA 

0013141270  402566.545  1194649.674   604.31  KLIN 

0013141271  402546.917  1194642.004   602.61  PETA 

0013141272  402536.186  1194639.234   602.78  PETA 

0013141273  402533.709  1194634.788   602.70  H+P 

0013141274  402541.705  1194636.134   602.87  HRANA 

0013141275  402567.475  1194646.642   604.13  HRANA 

0013141276  402713.030  1194575.319   598.96  KLIN 

0013141277  402719.515  1194577.684   599.72  HRANA 

0013141278  402720.606  1194577.046   599.07  PETA 

0013141279  402727.000  1194584.844   599.15  PETA 

0013141280  402726.003  1194586.217   599.81  HRANA 

0013141281  402729.325  1194603.457   600.09  HRANA 

0013141282  402731.104  1194603.120   599.06  PETA 

0013141283  402729.062  1194608.451   599.27  H+K 

0013141284  402733.954  1194613.752   599.00  H+K 

0013141285  402741.270  1194614.445   598.33  H+K 

0013141286  402753.347  1194609.690   598.19  H+K 

0013141287  402762.082  1194607.877   598.07  H+K 

0013141288  402764.509  1194603.415   598.17  H+K 

 

 

 

 

 

 


