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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá problematikou vodorovných posunů trigonometrických 

bodů vlivem hlubinného dobývání v Ostravsko-karvinském revíru (OKR). V první části 

se práce věnuje teoretickému pohybu nadloží vlivem dobývání a vznikem poklesové 

kotliny, přehledu důlně měřických předpisů a jimi stanoveným souřadnicovým systémům 

a vývoji trigonometrických sítí na našem území. Dále jsou shrnuty zkušenosti pracovníků, 

kteří prováděli triangulační práce v OKR. 

V druhé části se práce zabývá karvinskou částí OKR, kde byly metodou GNSS 

určeny souřadnice trigonometrických bodů a porovnány s výsledkem poslední triangulace 

z roku 1991. Pro přehledné grafické znázornění zjištěných posunů a jejich konfrontaci 

s teoretickými poklesy povrchu byla vypracována mapa v měřítku 1 : 40 000. 
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Abstract 

The dissertation deals with the issue of horizontal shifts of trigonometric points due 

to deep mining in the Ostrava-Karviná district (OKR). In the first part the thesis deals with 

the theoretical movement of overburden due to conquest and the formation of a dropping 

basin, an overview of mining regulations and their coordinate systems and the 

development of trigonometric networks in our territory. In addition, there is a summary 

of the experience of the workers who performed the triangulation work in OKR. 

In the second part the thesis deals with Karviná part of OKR, where the coordinates 

of trigonometric points were determined by GNSS method and compared with the result 

of the last triangulation from 1991. For a clear graphical representation of the observed 

displacements and their confrontation with the theoretical surface dips, a map was 

developed in the scale of 1 : 40 000. 
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1 ÚVOD 

Na území České republiky jsou oblasti, ve kterých dochází ke značným pohybům 

půdy vlivem hornických prací. Jedná se o předpolí a svahy hnědouhelných velkolomů 

v krajích Ústeckém a Karlovarském, ale hlavně o Ostravsko-karvinský revír (OKR), 

dnes již poslední revír v naší republice s hlubinnou těžbou černého uhlí. 

OKR je součástí hornoslezské uhelné pánve o rozloze cca 7000 km
2
, která z větší 

části leží na území sousedního Polska. Českou republiku hornoslezská pánev zasahuje 

v jejím severovýchodním území od Ostravy a Karviné až po Frenštát pod Radhoštěm 

o ploše cca 1500 km
2
. OKR se dělí na oblasti ostravsko-karvinskou a podbeskydskou, 

a dále na menší části (více v Uhelné hornictví v OKR a Dopita et al. 1997). 

 

Obr. 1.1 – Geologické územní členění české části hornoslezské pánve (Dopita et al. 1997) 

V OKR se nacházejí černouhelné sloje karbonského stáří ve dvou základních 

jednotkách – souvrství: ostravské a karvinské. Obě souvrství se od sebe výrazně liší 

charakterem usazenin, mocností, plošným rozsahem, počtem i vývojem uhelných slojí. 
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Hlavní dobývací metodou používanou v OKR byla a je stěnování na řízený zával, 

kdy při nepoužití zakládky dochází zpravidla k zavalení vydobytého prostoru nadložními 

horninami, jenž se může dále projevit až na zemském povrchu poklesovou kotlinou. 

Dříve převládal názor, že vlivem hlubinného dobývání nastává na povrchu pouze 

pokles terénu, který se díky rozvoji měřící techniky později vyvrátil. Při opakovaných 

měření v poklesové kotlině se zjistilo, že body vykazují vodorovný pohyb směrem 

ke středu poklesové kotliny. Tyto posuny nejsou zanedbatelné a veškeré důlně měřické 

a zeměměřické práce, připojené na neověřené bodové pole, by mohly vést ke špatným 

výsledkům a tím ke zhoršení správnosti a přesnosti důlně měřické dokumentace 

či katastrální mapy. Před zahájením mapovacích prací velkého rozsahu nastala vždy 

nutnost provést měřickou obnovu trigonometrické sítě a její případné zhuštění. 

Problematika vodorovných posunů polohových geodetických základů v OKR je stále 

aktuální. Při vodorovných posunech půdy se s trigonometrickými body také posunuly body 

podrobného polohového bodového pole a mezníky stabilizované v lomových bodech 

vlastnických hranic pozemků. 

S útlumem těžby černého uhlí se logicky zmenšuje i plocha těžby posledních 

činných dolů v karvinské části OKR, kde společnost OKD, a.s. dobývá. Po provedení 

zajištění Dolu Paskov v příborské části (dříve Důl Staříč) a zahájení likvidace závodu 

9. květen v roce 2017 jsou to doly Lazy, ČSA, Darkov a ČSM. To znamená, že dnes 

probíhá těžba pouze na území mezi městy Karviná, Havířov a Orlová, tj. převážně 

na triangulačním listu č. 3601. 

Z důvodů posledních změn, provedených vedením společnosti OKD, a.s. v názvech 

dolů či důlních závodů, jsou pro lepší přehled v práci použity názvy jednotlivých dolů 

z 80. a 90. let minulého století. Přehled změn názvů a slučování dolů je znázorněn 

v následujícím schématu. 
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Obr. 1.2 – Změny názvů a schéma slučování dolů v karvinské části OKR po r. 1945 

(Dopita et al. 1997, doplněno)  
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

V oblasti poklesových kotlin na povrchu v OKR se doposud nikdo podrobněji 

nezabýval vodorovnou složkou pohybu povrchových bodů, a to s cílem ověření polohy 

(stability) bodů polohových geodetických základů České republiky, jenž jsou hlavním 

výchozím podkladem pro většinu důlně měřických a zeměměřických prací. Proto téma 

práce vychází z aktuální potřeby zkvalitnit důlně-měřické podklady a související změny, 

která by měla zakotvit do obecně závazných právních předpisů. 

Za účelem zpracování této práce bude nejprve provedeno: 

- vypracování přehledu dosavadního měření v trigonometrické síti v OKR, 

- vypracování přehledu důlně měřických předpisů platných pro OKR, 

- zaměření trigonometrických bodů v karvinské části OKR. 

Dále bude provedeno grafické znázornění posunů trigonometrických bodů 

v karvinské části OKR, které bude vycházet z výsledků poslední triangulace z roku 1991 

a již uvedeného vlastního zaměření. 

Hlavním cílem práce bude ověření zákonitostí vodorovných pohybů v poklesové 

kotlině a stanovení využitelnosti vypočtených posunů. Pro stanovení využitelnosti 

vypočtených posunů budou v uvedeném grafickém znázornění posunů také zakresleny 

izokatabáze teoretických poklesů povrchu za uvedené období.  

Dalším důležitým cílem budou návrhy novel báňských předpisů, které přímo 

upravují důlně měřickou dokumentaci při hlubinném dobývání nerostů, a to v oblasti 

důlních bodových polí, při jejich připojení na geodetické základy ČR. Dále navrhnout 

novelu, která těžební organizaci stanoví povinnost informovat správce geodetických 

základů o plošném rozsahu vlivu dobývání na povrch. 

Historický přehled a zjištěné výsledky nebudou pouze shrnutím problematiky 

vodorovných posunů bodů základního polohového bodového pole v OKR, ale především 

informací pro důlní měřiče a geodety, kteří v praxi provádějí jak polohová, tak výšková 

měření na území ovlivněném hlubinným dobýváním či jinou činností. 
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3 VLIV HLUBINNÉHO DOBÝVÁNÍ NA POVRCH 

Po vyrubání části ložiska vznikne prázdný prostor, ve kterém ihned, nebo 

po určitém čase vlivem soustředěného napětí v okolních horninách dojde k závalu úlomků 

hornin, nebo pružnému styku nadloží s podložím (Neset 1984). 

3.1 Činitelé ovlivňující pohyb hornin v nadloží 

3.1.1 Mechanické vlastnosti hornin 

Mechanické vlastnosti hornin mají vliv na velikost a charakter pohybu nadloží. 

I přes znalost vlastností jednotlivých typů hornin v laboratorních podmínkách nelze toto 

aplikovat na jednotlivá souvrství, nebo celý horský masiv v oblasti vlivu v přírodních 

podmínkách. Problém vyplývá z jejich složitosti a proměnlivosti (Neset 1984). 

Rozdělení hornin podle mechanických vlastností: 

- pevné, 

- plastické, 

- sypké, 

- tekuté. 

3.1.2 Geologické podmínky uložení 

Pohyb hornin v nadloží závisí také na geologickém složení pohoří z hlediska 

stratigrafického, tektonického a hydrogeologického. Musíme znát (Neset 1984): 

- geologický profil ložiskem, 

- geologický vývoj pohoří, 

- sestavu souvrství a mocnost jednotlivých vrstev, 

- tektonické zvláštnosti, 

- přítomnost vodonosných a plynonosných horizontů, 
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- stupeň zvodnění vrstev. 

Pro velikost a směr pohybu nadloží má podstatný vliv úklon ložiska a okolního 

souvrství: 

- vodorovné  0º, 

- ploché   0º-22º, 

- ukloněné   23º-45º, 

- polostrmé   46º-70º, 

- strmé   71º-85º, 

- svislé   86º-90º. 

3.1.3 Prostoroví činitelé 

Prostorovými činiteli ovlivňující pohyb hornin v nadloží jsou (Mikulenka 2008): 

- hloubka ložiska pod povrchem, 

- mezný úhel vlivu, 

- mocnost dobývané sloje, 

- velikost plochy vyrubané v ložisku, 

- morfologie povrchu. 

V žádném případě nelze ovlivnit hloubku dobývání, mocnost sloje, anebo tvar 

zemského povrchu. Na druhé straně lze zvolit šířku a délku porubu, nebo vyplnit prázdný 

vyrubaný prostor založením základky. 

3.1.4 Provozní činitelé 

Provozními činiteli ovlivňující pohyb hornin v nadloží jsou: 

- metoda dobývání, 

- předchozí porušení nadloží dobýváním – hrozí aktivace stařin. 
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Díky předcházejícímu dobývání se vlivy dobývání mohou projevit rychleji 

a do větší vzdálenosti (Mikulenka 2008). 

3.1.5 Časový průběh a délka trvání pohybů 

Časovými činiteli ovlivňující pohyb hornin v nadloží jsou: 

- rychlost postupu porubní fronty, 

- rychlost klesání nadložních vrstev. 

Tito činitelé jsou spolu s metodou dobývání a velikostí vyrubané plochy 

nejdůležitějšími činiteli, jimiž lze ovlivnit velikost a směr pohybu bodů na povrchu 

(Mikulenka 2008). 

3.2 Poklesová kotlina 

Poklesová kotlina je část zemského povrchu mísovitého nebo nálevkovitého tvaru, 

který vznikne poklesem nadložních vrstev do vydobytého prostoru (Schenk 2007). 

Z výsledků předešlých měření řady autorů je dokázáno, že při vytěžení části 

vodorovně uloženého slojového ložiska se na povrchu vytvoří poklesová kotlina, jejíž 

rozsah je větší než průmět vyrubané plochy sloje na povrch. Přesah přes průmět vyrubané 

plochy sloje nazýváme dosah vlivu, který je roven poloměru plné účinné plochy. Poloměr 

plné účinné plochy závisí na hloubce ložiska h a meznému úhlu vlivu μ, je vyjádřen 

vztahem (Neset 1984): 

 otgchrúč   (3.1) 

Vytěží-li se velká souvislá plocha sloje, povrchové body podrubané přímo plnou 

účinnou plochou klesnou svisle o maximální hodnotu poklesu. Povrchové body, které 

se nachází u hranice vyrubané plochy, jsou podrubány jen částečně, a proto jejich pokles 

je menší, úměrný účinkovému součiniteli a směřují k těžišti své částečné účinné plochy 

(Neset 1984). 
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3.2.1 Pohyby a deformace v poklesové kotlině 

Pohyb povrchového bodu poklesové kotliny, který směřuje k těžišti vyrubané 

plochy v rámci plné účinné plochy je složen ze svislé a vodorovné složky. Pohyb 

ve svislém směru nazýváme pokles a pohyb ve vodorovném směru nazýváme posun. 

U bodu, který se nachází na dně poklesové kotliny předpokládáme pouze pokles, 

ale maximální. Deformace v poklesové kotlině se projevují pouze na jejím svahu, 

jak je vidět na obr. 3.1: 

 

Obr. 3.1 a – Základní pojmy a veličiny v poklesové kotlině (Schenk 2006) 

 

Obr. 3.1 b – Základní pojmy a veličiny v poklesové kotlině (Schenk 2006) 
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Tab. 3.1  – Označení a jednotky pohybů a deformací v poklesové kotlině 

Veličina Značka Jednotka 

Pokles s mm 

Posun v mm 

Poloměr zakřivení R km 

Naklonění (denivelace) i rad; mm/m; ‰ 

Poměrné vodorovné přetvoření ɛ mm/m; ‰ 

3.3 Měření pohybů v poklesové kotlině 

Úkolem měření je určit absolutní nebo relativní pohyby pozorovacích bodů, 

které jsou stabilizovány na sledovaném objektu. K měření posunů postačí zvolení vhodné 

místní souřadnicové soustavy. Souřadnicová soustava by měla být navržena s ohledem 

na velikost a tvar sledovaného objektu. Pro určení absolutních posunů je nutnost 

stabilizovat pevné body mimo sledovaný objekt. Pevné body musí být vhodně rozmístěny 

podle zvolené metody sledování. 

Volbu metody měření pohybů volíme podle požadavků na přesnost, podle velikosti 

a tvaru sledovaného objektu, ekonomických a časových možností atd. 

3.3.1 Měření vodorovných pohybů 

Vodorovný pohyb je posun pozorovaného bodu v horizontálním směru, který 

se určuje za dané časové období. Posun se vypočte z rozdílu polohy pozorovaného bodu 

naměřené na začátku a konci daného časového období, tedy (Schenk 2006): 

 
   20

2

0 XXYYv i

T

ii

T

i

T

i    (3.2) 

T

i v  - posun bodu i za období ΔT 

T

i

T

i XY ,  - souřadnice bodu i na konci časového období 
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00 , XY ii  - souřadnice bodu i na konci časového období 

 

Směr posunu bodu i určíme ze vztahu: 

 0
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arctg
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i

i
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i

v

i






 (3.3) 

v

i

  - vektor posunu bodu i 

 

Obr. 3.2 – Určování vodorovných posunů ze souřadnic (Schenk 2006) 

Přesnost určení posunů vm  je závislá na přesnosti určení polohy bodů v obou 

etapách. Potom tedy platí: 

 
222

0PPv mmm
T


 (3.4) 

0
, PP mm

T
 - je přesnost určení souřadnic bodu na konci a na začátku sledovaného 

období, přičemž: 

 222

XYP mmm   (3.5) 

my, mx - přesnost určení souřadnic Y a X 

mp - celková střední chyba v poloze bodu 

 

Pokud budou v obou etapách polohy bodů měřeny se stejnou přesností, pak bude 

platit pro přesnost v určení vodorovného posunu vztah: 
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 2 Pv mm  (3.6) 

 

Vodorovné posuny se určují těmito polohopisnými metodami: 

- na měřických přímkách, 

- polygonovým pořadem, 

- trigonometricky, 

- pozemní fotogrammetrií, 

- metodou GNSS. 

3.3.2 Měření svislých pohybů 

Svislý pohyb je pokles pozorovaného bodu ve vertikálním směru, který se určuje 

za dané časové období. Pokles se vypočte z rozdílu výšky pozorovaného bodu naměřené 

na začátku a konci daného časového období, tedy (Schenk 2007): 

 0HHH i

T

i

T

i   (3.7) 

T

iH   - je pokles bodu i za období ΔT 

0, HH i

T

i  - výška bodu i na konci a na začátku časového období 

 

Přesnost určení poklesu je dána vztahem: 

 222

0HHs mmm
T
  (3.8) 

22

0
, HH mm

T
- přesnost určení výšky na začátku a na konci časového období 

Při použití stejné metody při obou měření, můžeme považovat i přesnost určení 

výšek za stejná, pak platí:  

 2 Hs mm  (3.9) 
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Svislé posuny se určují těmito výškopisnými metodami: 

- geometrickou nivelací, 

- hydrostatickou nivelací, 

- trigonometrické měření výšek, 

- pozemní fotogrammetrií, 

- metodou GNSS. 

3.4 Výpočet předpokládaných pohybů 

V praxi se mnohokrát setkáváme s požadavkem stanovit velikost pohybů 

a deformací zemského povrchu ještě před zahájením dobývání. Pro zvolení vhodné metody 

je zapotřebí v dotčeném území vykonat mnoho geodetických pozorování pohybů 

povrchových bodů, ve kterém je nutno pokračovat za účelem zpřesnění metody. 

Cílem metody pro výpočet pohybů je určit pohyb povrchového bodu v libovolném 

místě poklesové kotliny. 

3.4.1 Princip výpočtu poklesu 

Obecně se pokles vypočítá podle známého vzorce: 

 zeaMs   (3.10) 

s – pokles bodu  

M – dobývaná mocnost sloje 

a – koeficient dobývání 

e – účinkový součinitel 

z – časový součinitel 

Velikost poklesu za stejných geometrických a geomechanických podmínek 

dobývání je závislá na poloze daného místa na povrchu vůči dobývané ploše, 

tedy na velikosti účinkového součinitele. 
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3.4.2 Rozdělení plné účinné plochy podle Balse 

Roku 1932 přepracoval R. Bals teorii pohybu hornin v nadloží hlubinného ložiska 

vlivem poddolování, ve které předpokládal, že každá část vyrubané plochy působí 

na povrchový bod silou podle Newtonova gravitačního zákona a je nepřímo úměrná čtverci 

jejich vzdálenosti. Plnou účinnou plochu rozdělil na větší počet dílčích plošek tak, 

aby velikost každé z nich měla stejný vliv na pohyb bodů na povrchu (Neset 1984). 

3.4.3 Rozdělení plné účinné plochy podle Knotheho 

Teorii pohybu hornin v nadloží hlubinného ložiska vlivem poddolování založené 

na normálním gausovském rozdělení vlivů vybrané objemové jednotky sloje publikoval 

Stanislav Knothe v letech 1951 a 1953. Tento předpoklad byl zvolen Knothem na základě 

analýz většího množství poklesových kotlin, vytvořených na zemském povrchu polskými 

doly (Neset 1984). 

  

Obr. 3.3 – Křivka vlivu f(x-s)  

Pro vlivy dobývání u vodorovně uloženého ložiska vyjadřuje křivka vlivu 

skutečnost, že vliv určité plošky přímo pod uvažovaným bodem P je větší, než vliv stejně 

velké plošky v určité vzdálenosti (< rúč) od tížnice procházejícím bodem P.  

Rovnice poklesové křivky je dána výrazem (Neset 1984): 
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s – pokles 

r – poloměr plné účinné plochy 

Podle rovnice poklesové křivky Knothe rozdělil plnou účinnou plochu na pásma 

a sektory stejné účinnosti. Plnou účinnou plochu rozdělil na 5 pásem a 10 sektorů. 

Tím vzniklo 50 políček, z nichž každé má účinnost 2 % (Neset 1984). 

  

Obr. 3.4 – Knotheho rozdělení plné účinné plochy (Mikulenka 2008) 

3.4.4 Princip výpočtu posunu 

Při předpokladu, že povrchový bod v poklesové kotlině směřuje přímo k těžišti 

vyrubané plochy v rámci své plné účinné plochy, lze jeho posun vypočítat z jeho poklesu 

na základě podobnosti trojúhelníků: 

   
 

 
    (3.12) 

l – vodorovná vzdálenost povrchového bodu od těžiště vyrubané plochy 

h – hloubka uložení ložiska 
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Řadou měření povrchových bodů v poklesových kotlinách byly zjištěny posuny, 

které ve značném počtu případů byly větší než posuny vypočtené podle vzorce (3.12). 

Prostorový pohyb těchto bodů byl buď lomený nebo zakřivený. Tyto nelineární pohyby 

vychází buď ze dvou nebo více pevných horninových masívů (vrstev), nebo ze skutečnosti, 

že povrchové body v poklesových kotlinách se pohybují podle Budryka po plynulých 

křivkách, kdy se ze širší oblasti poklesové kotliny tzv. „vlévají“ do užšího prostoru 

nad vyrubaným prostorem (Neset 1984). Vektory pohybu povrchových bodů jsou tečnami 

k těmto křivkám. Tečny v povrchových bodech směřují do tzv. metacentra, 

které se nachází přibližně v polovině hloubky uložení ložiska (Schenk 2004). 

 

Obr. 3.5 – Skutečný pohyb povrchu z měření s vykreslenými vektory pohybu (Schenk 2004) 

Pro zohlednění pohybů povrchových bodů v poklesové kotlině po zakřivených 

drahách se do výpočtu posunu podle vzorce (3.12) musí také zahrnout koeficient zmenšení 

hloubky metacentra pohybu (Schenk 2004). 

3.5 Ochrana povrchu proti vlivům dobývání 

Hlubinné dobývání má za následek narušení celé nadložní části pohoří a povrchu. 

Jednou z možností ochrany objektů před vlivy dobývání jsou ochranné pilíře. 

Ochranný pilíř je část horninového masivu, určená pro ochranu povrchu nebo 

důlních děl, ve které lze provádět důlní činnost jen při dodržení zvláštních opatření, nebo 

kde jsou dobývací práce úplně vyloučeny. Hlavním prostorem ochranného pilíře 

je vymezená část ložiska (Neset 1984). 
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Účelem stanovení takového prostoru je tedy úplné zajištění objektů na povrchu 

i v nadložním prostoru v dole před důsledky pohybu nadloží, které mají obvykle 

za následek deformace v tomto prostoru, a tím i deformace objektů, které se v něm 

nalézají. 

Objekty, které se takto mají chránit, mohou mít různý tvar i velikost. Jsou 

to budovy, tovární haly se strojním zařízením, průmyslové objekty, vysoké pece, jeřábové 

dráhy, silnice, železnice, lanové dráhy, řeky, vodní dopravní cesty, vodní nádrže, kanály, 

potrubí, nadzemní a podzemní kabely, elektrické vedení, lesní a zemědělské plochy atd. 

Důvody ochrany bývají různé. Objekt se chrání před porušením stability, 

např. u budov, továrních hal, nebo z hlediska zachování správné funkce zařízení jako 

u vodovodů, kanalizací, nebo zajištění svislosti vodojemů, plynojemů atd. Jiným důvodem 

je ochrana elektrického vedení před protržením nebo ochrana mostu proti poklesu.  

Většina těchto objektů se nalézá na povrchu, tedy v určité vzdálenosti od ložiska. 

Jiné objekty jsou důlní díla, z nichž se mnohá k ložisku přibližují a obvykle je protínají 

(Neset 1984).  

S narůstající hloubkou uložení dobývaných slojí se současně zvětšují rozměry 

ponechaných ochranných pilířů a zmenšuje se produktivní plocha dobývacího prostoru. 

Proto je snaha těžebních organizací najít vhodný způsob dobývání v ochranných pilířích 

jam (Neset 1984). 

3.5.1 Vymezení ochranného pilíře 

Stanovení rozměrů ochranného pilíře je rozsáhlý a závažný úkol. Především 

je nutno stanovit v dané lokalitě pro jednotlivé geologické vrstvy mezné úhly vlivu µ. 

Podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 415/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se používají 

v OKR tyto hodnoty mezných úhlů vlivu: 

pro pokryvný útvar  µ1 = 55° 

pro karbonský útvar  µ2 = 65° 
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Obr. 3.6 – Ochranný pilíř pro vodorovně uložené ložisko (Neset 1984) 

Poloměr účinné plochy R v ploše ložiska je dán výrazem: 

 2211 cotcot  ghghR    (3.13) 

h1, h2 - mocnost jednotlivých geologických vrstev [m] 

Plášť ochranného pilíře je tvořen kuželovou plochou. Jeho vrchní podstava tvoří 

chráněnou plochu na povrchu ve tvaru n-úhelníka. Je-li ložisko vodorovně uložené, 

je konstrukce ochranného pilíře obdobná jako na Obr. 4.5. K vrcholům chráněné plochy 

na povrchu se opíše poloměr účinné plochy R a obalová čára kružnic vytvoří hranici 

ochranného pilíře v ložisku (Neset 1984). 

3.5.2 Možnosti zmenšení ochranného pilíře 

S postupem dobývání do hloubky se deformační účinky dobývacích prací na povrch 

zmírňují. Proto od určité hloubky pod povrchem (bezpečné hloubky) můžeme použít 

zmenšeného ochranného pilíře (Neset 1984): 

a) kuželového pilíře 
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Konstrukce ochranného pilíře jámy podle pilířového úhlu (zvětšený o 10° až 15° 

oproti úhlu meznému). Úsek h' jámové roury se dostává do přímého vlivu dobývacích 

prací. Z předpokladu symetrického vedení porubu bude jámová výztuž v úseku h' 

poklesávat a bude docházet jen ke stlačování výztuže. 

b) válcového pilíře 

Horní část tvoří plně ochranný kuželový pilíř a od určité hloubky pod povrchem 

(300 m pro karbonské podmínky) přechází na válcový ochranný pilíř. Tímto způsobem 

se uvolní více blokovaných zásob uhlí, ale za cenu zvětšení úseku přímého vlivu 

dobývacích prací na jámovou rouru. 

c) tangentoidního pilíře 

Profesor Neset navrhl místo válcového ochranného pilíře ochranný pilíř ve tvaru 

rotačního tělesa s řídící křivkou tvaru tangentoidy, který se vyznačuje omezením rozměrů 

pilíře ve větších hloubkách při srovnání s plně účinným ochranným pilířem (Neset 1984). 

 

Obr. 3.7 – Tvary zmenšených ochranných pilířů jam (Neset 1984)  

V mezikruží, mezi plně účinným ochranným pilířem a zmenšeným ochranným 

pilířem, je doporučeno dobývat pouze s kvalitní plavenou základkou (Neset 1984).  
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4 POLOHOVÉ GEODETICKÉ ZÁKLADY 

Geodetické sítě tvoří množina geodetických bodů, které jsou systematicky umístěné 

na zemském povrchu a ve zvoleném geodetickém systému mají určené polohové 

souřadnice, nadmořskou výšku, tíhový údaj nebo aspoň jeden z uvedených údajů. 

Geodetické sítě se rozdělují na polohové, výškové a gravimetrické, podle bodů které 

obsahují. Tyto sítě se déle rozdělují na základní a podrobné. Základní polohové bodové 

pole tvoří (vyhláška č. 31/1995 Sb.): 

- body České státní trigonometrické sítě I. – V. řádu (ČSTS), 

- body referenční sítě nultého řádu, 

- body Astronomicko-geodetické sítě (AGS), 

- body geodynamické sítě. 

Trigonometrická síť I. – IV. řádu se při svém vzniku nazývala Jednotná 

trigonometrická síť katastrální (JTSK) a trigonometrická síť V. řádu Podrobná 

trigonometrická síť. Poté se celá síť až do roku 1993 nazývala Československá 

trigonometrická síť. 

Tyto trigonometrické body (dnes také s využitím technologie GNSS) slouží v naší 

zemi pro veškeré polohopisné zeměměřické i důlně měřické činnosti. 

4.1 Budování trigonometrické sítě 

Způsob budování trigonometrických sítí závisí především na technických 

prostředcích, které jsou v daném čase k dispozici, na charakteru terénu a rozlohy 

předmětného území. V první řadě je nutno vybudovat základní triangulační síť (označuje 

se také jako triangulace I. řádu), a to buď jako souvislá (plošná) síť velkých trojúhelníků 

nebo ve tvaru trojúhelníkových řetězců, vedenými podél poledníků a rovnoběžek 

(Abelovič et al. 1990). 
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Obr. 4.1 – Budování trigonometrické sítě (Abelovič et al. 1990) 

Vrcholy trojúhelníků základní sítě se volí na význačných terénních bodech tak, aby 

vznikly trojúhelníky vhodného tvaru a délky stran. Tvar trigonometrické sítě I. řádu nebo 

samostatné trigonometrické sítě se určí měření horizontálních úhlů ve všech trojúhelnících 

(triangulace), rozměr se odvodí z přímo měřené délky (základny). Naměřené hodnoty úhlů 

a délka základny se převedou na výpočetní elipsoid a síť se vyrovná. Z délky výchozí 

strany (základny) se řešením sférických trojúhelníků vypočtou délky všech stran v síti. 

Pro určení polohy a orientace na sítě na zvoleném elipsoidu se astronomicky určí 

zeměpisné souřadnice a azimut na výchozím (základním) bodě sítě. Tyto hodnoty se sice 

vztahují na fyzický povrch Země a ke směru tížnice v tomto bodě, bývají však často 

považovány za výchozí hodnoty pro výpočty na elipsoidu. Z azimutu a vyrovnaných 

horizontálních úhlů lze snadno určit geodetické azimuty všech stran trigonometrické sítě. 

Dále je již možné řešením I. hlavní geodetické úlohy postupně určit geodetické zeměpisné 

souřadnice všech bodů sítě. Tyto souřadnice nejsou vhodné pro běžné měřické a mapovací 

práce, a proto se převádí na souřadnice rovinné podle vzorců zvoleného kartografického 

zobrazení. Ve velkých sítích se „zpevňují“ rozměry, poloha a orientace tím, že měříme 

více základen a že astronomicky určíme souřadnice a azimuty na větším počtu 

tzv. Laplaceových bodů (Vykutil 1982).  

Trigonometrická síť I. řádu se postupně zhušťuje protínáním a vytváří se sítě II., 

III., IV., a V. řádu. Tyto sítě se již počítají v rovinných souřadnicích. Měří – li se v síti 

pouze délky, jedná se o trilateraci. 
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4.1.1 Projekt trigonometrické sítě 

Projekt základní trigonometrické sítě je velmi zodpovědný úkol a je třeba, aby jej 

vypracoval zkušený zeměměřič. Trigonometrická síť I. řádu se volí na vysoko položených 

místech, mezi nimiž existují oboustranné záměry, na nichž je možno postavit měřické věže 

a které vytvářejí síť trojúhelníků vhodné délky stran a tvaru (strany asi od 20 do 50 km, 

trojúhelníky nemají mít úhly menší než 30° a vetší než 120°, ideální by byly trojúhelníky 

rovnostranné). Poměr stran v každém jednotlivém trojúhelníku by neměl překročit hodnotu 

1 : 1,5. Je zřejmé, že tvar trojúhelníků je závislý na konfiguraci terénu a že trigonometrické 

body se musí volit na význačných kopcích v každé síti. Je proto třeba prostudovat všechny 

staré triangulační materiály z prostoru, pro který síť navrhujeme. Potom přistoupíme 

k návrhu sítě na mapě vhodného měřítka (např. 1 : 200 000). V těchto mapách se nakreslí 

všechny strany trojúhelníků a zkoumá se možnost oboustranných záměr, při čemž je třeba 

dodržet zásadu, aby záměry šly nejméně 5 m nad terénem či překážkami. Pro nejisté 

záměry je třeba vyhotovit profil z mapy většího měřítka (1 : 25 000), nebo zjistit možnost 

záměry početně (Vykutil 1982). 

4.1.2 Stabilizace a signalizace trigonometrických bodů 

Vybudování trigonometrické sítě je spojeno se značnými finančními výdaji, 

je proto třeba trigonometrické body pro dlouhodobé využití v měřické praxi dobře 

stabilizovat (trvale označit a zajistit). Trigonometrické body se stabilizují povrchovým 

žulovým hranolem s křížkem a dvěma podzemními značkami s křížky, přičemž všechny 

tři leží v téže svislici (podzemní značky umožňují rekonstrukci bodu, byla-li povrchová 

značka zničena). U bodů základní trigonometrické sítě se stabilizují ještě tzv. zajišťovací 

znaky, zpravidla čtyři, a zaměří se vzdálenost mezi nimi i k trigonometrickému bodu. Dále 

se také k bobu umísťuje ochranná tyč, nebo ochranný příkop, usnadňující nalezení bodu 

v terénu (Vykutil 1982). 
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Obr. 4.2 – Stabilizace trigonometrického bodu (Abelovič et al. 1990) 

K měření na trigonometrických bodech se staví měřické věže či pyramidy. Měřická 

věž má dvě části: zvýšené stanovisko (observační pilíř) a signál (rozhlednu). 

Obě konstrukce musí být úplně samostatné a nesmí se navzájem nikdy dotýkat, stavěly 

se většinou ze dřeva. Na bodech základní trigonometrické sítě je možno postavit věže 

zděné. Při měření úhlů v noci, při špatných světelných poměrech a na velké vzdálenosti 

(v základní triangulaci) se body signalizují světlem pomocí heliotropů (Vykutil 1982). 

 

Obr. 4.3 – Měřická věž (Abelovič et al. 1990) 
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4.2 Trigonometrické sítě na našem území 

Po zániku rakousko-uherské monarchie připadly Československé republice dvě 

trigonometrické sítě, Trigonometrická síť katastrální I. – IV. řádu a síť Vojenského 

zeměpisného ústavu ve Vídni (pokud jejich body byly trvale stabilizovány). 

Na našem území nebyly jednotné a spolehlivé geodetické základy pro nová měření 

a mapování (katastrální triangulace byla nepřesná, na území bylo více souřadnicových 

soustav a vojenská triangulace nepokrývala celé území). Z těchto důvodů roku 1919 

Ministerstvo financí zřídilo Triangulační kancelář, jenž připadl úkol vybudovat novou 

Jednotnou trigonometrickou síť katastrální. 

4.2.1 Trigonometrická síť stabilního katastru 

Patent císaře Františka I. ze dne 23.12.1817 stanovil obecné zásady pro roztřídění 

pozemkové daně a rámcově určil postup pro vyhotovení katastrálních map, které se měly 

stát bezpečným základem katastru (odtud označení stálý neboli stabilní katastr) a zajistit 

vlastníkům pozemků spravedlivý výpočet daně podle výměry a bonity půdy. Měřickými 

a výpočetními pracemi byla roku 1818 pověřena Triangulační a početní kancelář ve Vídni. 

Trigonometrická síť stabilního katastru v bývalém Rakousko-Uhersku se opírala 

o čtyři přímo měřené základny (u Vídeňského Nového města, u Welsu v Horních 

Rakousích, u Radouce v Bukovině a u Hallu v Tyrolsku). Astronomicky se určovala 

poloha koncových bodů základen a příslušné azimuty. Trigonometrickou síť bylo možno 

umístit na elipsoid a orientovat vzhledem ke světovým stranám. Pro výpočetní práce 

byl použit elipsoid o parametrech a = 6376045 m, i = 310 (Vykutil 1982). 

Katastrální triangulace byla zaměřována ve třech řádech, v Čechách v letech 

1824-1843 a na Moravě a ve Slezsku v letech 1821-1836: 

- síť I. řádu má strany dlouhé 15 – 30 km (Obr. 4.4), obsahuje trojúhelníky, 

které navazovaly přímo na základny nebo strany od základen odvozené, 

- síť II. řádu s trojúhelníky o stranách 9 – 15 km, 

- síť III. řádu s trojúhelníky o stranách 4 – 9 km, měla být rozvržena tak, 

aby na jednu čtvereční míli (57,5 km
2
) připadly 3 trigonometrické body. 
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Obr. 4.4 – Katastrální síť I. řádu na území Moravy a Slezska (Staňková 2007) 

Protože hustota bodů sítě III. řádu nestačila jako podklad pro podrobné měření, 

přistoupilo se k určení bodů IV. řádu o stranách do 4 km grafickou triangulací (metodou 

měřického stolu), po roce 1904 trigonometrickou triangulací tak, aby na jeden list 

katastrální mapy (1:2880), tzv. sekční list, připadly tři trigonometrické body (Vykutil 

1982). 

Při triangulačních pracích se trigonometrické body původně označovaly 

jen dřevěnými kůly, teprve po skončení polních prací se body stabilizovaly kamennými 

mezníky s vytesanými písmeny KV (Katastral – Vermesungen). Již tehdy nebylo zjištěno 

15 % z celkového počtu trigonometrických bodů (Vykutil 1982). 

Pro vyhotovení katastrálních map stabilního katastru bylo zvoleno Cassiniho 

zobrazení v Soldnerově úpravě. Plášť válce se dotýká zobrazovaného území podél 

základního poledníku procházející výchozím trigonometrickým bodem, jenž tvoří počátek 

souřadnicové soustavy. Celá monarchie se tak rozdělila na 9 souřadnicových soustav. 

Pro Čechy a Zemi Moravskoslezskou to byly tyto trigonometrické body (Staňková 2007): 

- Δ Gusterberg (bod u Kremsmünsteru v Horních Rakousích), 

- Δ sv. Štěpán (věž chrámu ve Vídni). 
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4.2.2 Síť Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni 

Již při dokončování celostátní triangulace roku 1858 se objevovaly jisté nedostatky 

katastrální sítě hlavně proto, že body byly stabilizovány dodatečně a mnoho se jich ztratilo. 

Bylo tudíž rozhodnuto zaměřit alespoň síť I. řádu, jejíž měření provedl v letech 1862-1898 

Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni (zřízený roku 1839). Mimo topografická měření pro 

vojenské účely byl ústav pověřen i novými vědeckými úkoly, jenž Rakousko vzalo na sebe 

jako člen Komise pro středoevropské (r. 1862), později evropské (r. 1866) stupňové měření 

a posléze jako člen Komise pro mezinárodní měření Země, z které se nakonec vytvořila 

Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální. Mezinárodní sdružení pro měření Země 

stanovilo přesná pravidla pro měření základních trigonometrických sítí, podle nichž byla 

budována i vojenská triangulace. Tato triangulace byla také základem pro třetí vojenské 

mapování (Vykutil 1982).  

Síť I. řádu stupňového měření byla stažena k základnímu bodu Hermannskogel 

u Vídně, obsahovala 22 nově měřených základen, z nichž dvě, chebská (4,3 km) 

a josefovská (5,3 km) se nacházely na našem území. Trigonometrická síť měla mezery 

na Moravě v okolí Brna a na východ od 37° východní délky od Ferra na Slovensku nebyla 

síť dokončena (Obr. 4.5). Kromě toho měla strany příliš dlouhé, takže navazování 

praktických úloh na ni bylo obtížné (Vykutil 1982). 

 

Obr. 4.5 – Síť Vojenského zeměpisného ústavu na území bývalé ČSR (Vykutil 1982) 
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4.2.3 Jednotná trigonometrická síť katastrální 

Československé ministerstvo financí zřídilo roku 1919 v rámci Ústřední správy 

pozemkového katastru Triangulační kancelář, vedenou přednostou Ing. Josefem 

Křovákem, jenž měla za úkol doplnit na Moravě a na Slovensku mezery ve stupňové síti 

I. řádu Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni a v Čechách do ní zapojit vhodné body 

stabilního katastru, aby Čs. jednotná síť katastrální I. řádu měla strany o délce průměrně 

25 km. Do uvedené sítě I. řádu jsou vloženy další trigonometrické body s kratšími stranami 

tvořící trigonometrické sítě nižších řádů (Vykutil 1982). 

Tab. 4.1 – Teodolity používané při triangulaci v JTSK (Charvát 1960) 

Theodolit firmy Průměr 

limbu 

Druh Zvětšení 

dalekohledu 

Čtení 

mikroskopu 

Měřen 

řád 

Poznámka 

J. a J. Frič 18 cm Repet 30 – 40 2“ I.-II. Morava 

Neuhöfer 21 cm Repet 36 2“ I.-II. Morava 

Hildebrant - Repet 22 - I. Morava 

Heyde 25 cm Postrk - 2“ I.-II. Morava 

Fennel velký 25 cm Postrk 44 1“ I. Slovensko 

Breithaupt 23,5 cm Postrk 40 1“ I. Slovensko 

Starke-

Kammerer 

20 cm Postrk - 2“ I. Slovensko 

Fennel malý 16 cm Postrk 25 2,5“ III.-V. ČSR 

Wild T3 14 cm Postrk 30 – 40 (20) 0,2“ I.-IV. ČSR 

Wild T2 10 cm Postrk 30 1“ III.-V. ČSR 

 

„Zásady, jak budovati dosavadní jednotnou trigonometrickou síť katastrální“, 

vydané vynesením Ministerstva financí dne 19.10.1934, obsahující směrnici o průměrných 

délkách stran a způsobu měření vrcholových úhlů a nejvyšší dovolené odchylky úhlového 

měření pro I. – IV. řád jednotné trigonometrické sítě katastrální: 
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Tab. 4.2 – Délky stran, způsob a nejvyšší dovolené odchylky měření 

Řád sítě s (km) Metoda měření úhlů Up 

I. 25 i více Schreiberova ± 1,0“ 

II. 13 12 skupin ± 1,5“ 

III. 7 8 skupin ± 2,5“ 

IV. 4 6 skupin ± 3,5“  

 

Na body sítě IV. řádu navazuje podrobnými nebo místními triangulacemi síť 

trigonometrických bodů IV. řádu při průměrné délce stran 2 km. 

Na 42 bodech trigonometrické sítě I. řádu v Čechách byly převzaty osnovy směrů 

z rakouské vojenské triangulace. V letech 1922 – 1926 byly měřeny úhly 

na trigonometrických bodech I. řádu na Moravě a na Slovensku, a to metodou 

Schreiberovou.  Síť I. řádu měla celkem 268 bodů (včetně Zakarpatské Ukrajiny) a 456 

trojúhelníků. Osnovy směrů byly převedeny do roviny Křovákova zobrazení a síť byla 

vyrovnána v rovině. Celkem 559 normálních rovnic se řešilo postupnou aproximací; 

střední chyba ve směru byla ± 0,81´´. 

 

Obr. 4.6 – Jednotná trigonometrická síť katastrální I. řádu, 

stav při vyrovnání v roce 1927 (Vykutil 1982) 
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Vyrovnáním směrů byl určen jen tvar sítě, bylo tedy třeba stanovit rozměr sítě, její 

polohu a orientaci na zvoleném Besselově elipsoidu. Protože nebyla vykonána žádná 

měření základen ani astronomická měření, byly rozměr sítě, její poloha a orientace 

na Besselově elipsoidu určeny nepřímo z rakouské vojenské triangulace (transformací 

na 42 identických bodech v Čechách). Trojúhelníky v této původní síti I. řádu z r. 1927 

nebyly stejné, jelikož v letech 1928 – 1936 byla síť I. řádu v Čechách doplněna 

při triangulaci II. a III. řádu o dalších 93 bodů. Trigonometrická síť I. řádu byla převedena 

do roviny Křovákova zobrazení a trigonometrické nižších řádů se již počítaly v rovinných 

souřadnicích. 

 

Obr. 4.7 – Jednotná trigonometrická síť katastrální I. řádu, 

stav v roce 1936, po doplnění bodů v Čechách (Vykutil 1982) 

4.2.4 Základní trigonometrická síť (Astronomicko – geodetická síť) 

Nestejnorodost úhlového měření byla hlavním nedostatkem Jednotné 

trigonometrické sítě, neboť síť nevyhovovala do rámce mezinárodních geodetických prací, 

které organizovala Mezinárodní geodetická asociace. Po návrhu čs. komitétu geodetického 

a geofyzikálního bylo na základě vládního nařízení č. 64/1930 Sb. ze dne 23.5.1930 

rozhodnuto, že se vybuduje Československá základní trigonometrická síť s nejvyšší 

dosažitelnou přesností a podle nejmodernějších zásad. Do roku 1938 byla zaměřena 

základna u Jesenského, vykonána některá astronomická měření a síť spojena se sítí 
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rakouskou a rumunskou. V letech 1939 – 1944 byly měřeny na některých bodech 

vodorovné úhly metodou vrcholovou nebo ve všech kombinacích, zaměřena základna 

u Poděbrad a některé Laplaceovy body. V letech 1945 – 1955 byly zaměřeny další 

4 základny, vodorovné úhly ve slovenské části sítě, síť byla spojena se sítí sovětskou, 

polskou a maďarskou. Byla vykonána další měření astronomická a gravimetrická. Ve své 

konečné podobě má základní trigonometrická síť (později označována jako astronomicko-

geodetická síť) 144 bodů, 227 trojúhelníků, 6 základen (Cheb, Poděbrady, České 

Budějovice, Kroměříž, Jesenské a Michalovce) a 52 astronomických (Laplaceových) bodů. 

Základní trigonometrická síť byla vybudována později než síť I. řádu jednotné 

trigonometrické sítě katastrální a má trojúhelníky o delších stranách; přitom ovšem celou 

řadu bodů mají totožnou. 

 

Obr. 4.8 – Základní trigonometrická síť (Astronomicko-geodetická síť) (Vykutil 1982) 

Astronomicko-geodetická síť (AGS) byla v letech 1956 – 1958 vyrovnána v rámci 

trigonometrické sítě I. řádu západní části Svazu sovětských socialistických republik a sítí 

socialistických států. Měřené směry byly před vyrovnáním opraveny o vliv tížnicových 

odchylek, z vlivu nadmořských výšek cíle a převedeny z normálního řezu na geodetickou 

křivku. Astronomické azimuty byly převedeny na azimuty geodetické a na severníky 

v Gaussově rovině. Základny byly převedeny na Krasovského elipsoid, tzn. že bylo 

přihlédnuto k převýšení geoidu nad Krasovským elipsoidem, orientovaným v Pulkovu. 
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Vyrovnání v Gaussově rovině v 6° pásech bylo provedeno metodou sovětského geodeta 

Pranis – Praněviče (Vykutil 1982). 

Uvedeným vyrovnáním a zapojením do sovětského systému souřadnic 1942 byla 

naše základní trigonometrická síť umístěna a orientována na Krasovského elipsoidu, 

značný počet základen dal síti rozměr. Souřadnice 144 bodů jsou základem našeho 

souřadnicového systému 1942, totožného se sovětským systémem. Do tohoto základu byly 

novým vyrovnáním začleněny zbývající body I. řádu jednotné trigonometrické sítě 

katastrální, dále většina bodů II. řádu a výjimečně i některé body III. řádu. Tak vznikla 

poměrně hustá síť trigonometrických bodů, které měly souřadnice v systému 1942 

i v Křovákově systému S-JTSK. Pomocí těchto identických bodů byly všechny ostatní 

trigonometrické body transformovány do nového souřadnicového systému 1942 (S-42). 

4.3 Modernizace polohových geodetických základů 

Výše uvedená modernizace AGS se omezila pouze na systému S-42, který byl 

převážně používán armádními složkami našeho státu. Modernizací AGS nebylo využito 

pro zkvalitnění souřadnicového systému S-JTSK, jehož jednotná trigonometrická síť 

katastrální měla rozměr, polohu a orientaci určeny z rakouské vojenské triangulace. 

K budování moderních geodetických základů bylo možné přistoupit s rozvojem 

nových technologií observační techniky, využívající v plném rozsahu pozorování družic 

technologie GNSS. Rok 1991 lze pokládat za počáteční období budování geodetických 

základů nového typu, kdy se započalo s realizací koncepce „Koncepce modernizace 

a rozvoje československých geodetických základů“, schválené v roce 1990. 

Tyto moderní geodetické základy se vyznačují zejména těmito charakteristikami 

(Provázek 2000), (Vilímková 2006): 

- vysoká úroveň přesnosti a homogenity ve srovnání s klasickými geodetickými 

základy, 

- možnost pracovat v trojrozměrném prostoru, přičemž vztahy, popisující zobrazení 

mezi troj- a dvojrozměrným prostorem musí mít takovou přesnost, která nesníží přesnost 

určení polohy v trojrozměrném prostoru, 
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- možnost přímého využití techniky GPS (Global Positioning System) i velmi 

přesné klasické geodetické přístrojové techniky, 

- být homogenní součástí nadnárodních geodetických základů, 

- možnost vhodného systému monitorování stability polohových geodetických 

základů. 

Z uvedených vlastností vyplývá, že při budování geodetických základů nového typu 

je nutná spolupráce na evropské úrovni. Tato spolupráce je rozvíjena pod záštitou 

jak vládních organizací (CERCO komise 8), tak i nevládních (podkomise EUREF 

Mezinárodní asociace geodézie). 

Pro realizaci souřadnicového rámce ETRF-89 se Česká republika připojila v roce 

1991 k evropskému rámci EUREF mezinárodní GPS kampaní EUREF-CS/H 91, na kterou 

navazovaly kampaně CS-NULRAD-92, DOPNUL a kampaň výběrové údržby 

trigonometrických bodů. 

 

Obr. 4.9 – Realizace referenčního rámce ETRF-89 na území ČR (Zeměměřický úřad 2009) 



Marek Mikoláš: Vliv hlubinného dobývání na polohové geodetické základy v OKR 

2018 45  

4.3.1 Kampaň EUREF-CS/H 91 

Prvním krokem k realizaci geocentrického systému na území bývalého 

Československa byla mezinárodní GPS kampaň EUREF-CS/H 91 (dříve označována 

EUREF-EAST-91). V rámci této kampaně byly zaměřeny na území České republiky body 

Pecný, Přední Příčka, Kleť a na území Slovenské republiky body Kvetoslav, Velká Rača 

a Šankovský grúň (Provázek 2000). Všech 6 bodů je totožných s body AGS. Definitivní 

výsledky byly zpracovány Bernským GPS Software, verzí 3.4 (Cimbálník, Mervart 1997). 

Výsledné souřadnice bodů byly předneseny na varšavském EUREF-symposiu v červnu 

1994 a kampaň byla zařazena do třídy přesnosti B (střední chyba v poloze bodů 1 cm 

v epoše pozorování). 

4.3.2 Kampaň CS-NULRAD-92 – referenční síť nultého řádu 

Navázání na mezinárodní GPS kampaň EUREF-CS/H 91 bylo na území 

Československé republiky provedeno v roce 1992 vybudováním národní prostorové 

referenční sítě nultého řádu CS-NULRAD-92. Na přelomu měsíců května a června roku 

1992 bylo měřeno pomocí aparatur Trimble 4000 SST a Geotracer 100 na území 

Československé republiky 19 trigonometrických bodů, jejichž většina je totožná s body 

AGS. Zpracování měřených dat bylo provedeno ve Výzkumném ústavu geodetickém, 

topografickém a kartografickém, v.v.i. (VÚGTK) za pomocí Bernského GPS Software, 

verze 3.4.  Při zpracování byly body kampaně EUREF-CS/H 91 považovány za pevné 

(Cimbálník, Mervart 1997). 

V roce 1993 proběhla observační kampaň CS-BRD-93 za účelem spojení německé 

referenční sítě DREF s čs. sítí nultého řádu CS-NULRAD-92 (Provázek 2000). Observace 

byla provedena na 10-ti stanicích (6 CS-NULRAD-92, 4 DREF). Pro zpracování 

za pomocí Bernského GPS Software, verze 3.4, byla dále využita data z kolokační stanice 

Wettzel v Německu. 
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4.3.3 Kampaň DOPNUL – doplnění nultého řádu 

Zhušťování sítě nultého řádu probíhalo na území České republiky podle metodiky 

VÚGTK v letech 1993 a 1994 kampaní DOPNUL (DOPlnění NULtého řádu). Cílem 

kampaně DOPNUL bylo dosáhnout stejné hustoty jakou mají body I. řádu jednotné 

trigonometrické sítě katastrální, tj., aby vzdálenost bodů byla cca 25 km. Území České 

republiky bylo rozděleno na 9 sektorů A - J, jejichž hranice vymezily spojnice bodů sítě 

NULRAD. Při rekognoskaci bylo vybráno celkem 176 trigonometrických bodů, které jsou 

totožné s body AGS a body I. řádu JTSK (Provázek 2000). 

Observace na bodech DOPNUL probíhaly současně s observacemi na třech bodech 

sítě NULRAD, které tvořily vrcholy příslušného sektoru. Na každém bodě DOPNUL 

bylo měřeno jeden den ve dvou etapách po 4 hodinách. Použitá technologie zaručila 

požadovanou přesnost výsledných souřadnic v systému ETRS-89, charakterizovanou 

střední chybou v poloze 2 cm a 4 – 5 cm ve výšce (Cimbálník, Mervart 1997). 

4.3.4 Kampaň výběrové údržby 

V letech 1996 – 2006 se na území České republiky pokračovalo zhuštěním sítí 

NULRAD a DOPNUL, a to určováním souřadnic vybraných trigonometrických  bodů 

v geocentrickém souřadnicovém systému ETRS-89. Cílem kampaně výběrové údržby bylo 

vyhovět požadavkům na její využití při měření technologií GNSS pro budování 

podrobných polohových bodových polí, pro potřeby katastru nemovitostí a pro další 

měření (např. v důlním měřictví). Hustota budované sítě byla dána požadavkem průměrné 

vzdálenosti 5 km mezi sousedními body po celém území republiky s výjimkou zalesněného 

území, tj. cca 4 trigonometrické body v každém triangulačním listu. Zároveň počet všech 

trigonometrických bodů v základním triangulačním listu nesměl překročit hodnotu 120. 

Všechny vybrané trigonometrické body se kontrolně přestabilizovaly s výjimkou 

trigonometrických bodů I. a II. řádu. Ochrana bodů se provedla osazením červenobílé tyče 

a u většiny osazením skruže o průměru 1,5 až 1,7 m a výšce nejméně 0,5 m. 

Kampaněmi NULRAD (1992), DOPNUL (1993 – 1994) a výběrové údržby (1996 

– 2006) bylo dosaženo počtu 3096 trigonometrických bodů se souřadnicemi 

v souřadnicovém systému ETRS-89, a tím bylo na většině území České republiky 
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umožněno provádět transformaci mezi systémy ETRS-89 a S-JTSK v lokálních 

podmínkách bez nutnosti doměřování identických bodů v terénu. Přestože bylo v průměru 

dosaženo hustoty 4 trigonometrickými body se souřadnicemi v ETRS-89 na jeden 

triangulační list, nebylo možno, s ohledem na dosaženou konfiguraci těchto bodů, situaci 

hodnotit jako zcela uspokojivou. I přes uvedenou průměrnou hustotu těchto bodů 

se na území České republiky vyskytoval větší počet lokalit, ve kterých bylo obtížné pro 

transformaci mezi ETRS-89 a S-JTSK v místních podmínkách sestavit vhodnou 

konfiguraci identických bodů a transformaci nebylo možné provést bez doměření dalších 

identických bodů. Státní správa zeměměřictví a katastru i nadále pokračuje prostřednictvím 

Zeměměřického úřadu a Katastrálních úřadů v určování souřadnic trigonometrických 

a zhušťovacích bodů v souřadnicovém systému ETRS-89 (https://www.cuzk.cz). 

4.3.5 Česká síť permanentních stanic pro určování polohy – CZEPOS 

Cílem geodetických základů nové generace je poskytnout co největšímu počtu 

uživatelů autonomní určení polohy požadované přesnosti na vymezeném území 

a v jakémkoliv čase. Tento typ geodetických základů je tvořen sítí permanentních stanic 

GNSS, provádějící kontinuální observaci navigačních družic GNSS (GPS NAVSTAR, 

GLONASS, GALILEO), jejíž výsledek v podobě korekčních dat pro přesné určení polohy 

je produktem poskytnutým jednotlivým uživatelům sítě (Vilímková 2006). 

Zeměměřický úřad (ZÚ) ve spolupráci s VÚGTK zpracoval realizační projekt 

České permanentní sítě pro určování polohy – CZEPOS. Projekt se začal realizovat 

od druhé poloviny roku 2004, kdy bylo celkem zprovozněno prvních 6 permanentních 

stanic na budovách katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť a zajištěn přenos dat 

z těchto stanic do pražského výpočetního centra. V dubnu 2005 bylo zahájeno poskytování 

dat a služeb CZEPOS uživatelům. V průběhu roku 2005 pak pokračovala instalace dalších 

16-ti stanic a připojení 4 externích stanic. V roce 2008 byly na základě mezinárodních 

dohod mezi ZÚ a správci státních sítí permanentních stanic GNSS okolních států 

k CZEPOS připojeny 3 stanice slovenské sítě SKPOS a 3 stanice bavorské části německé 

sítě SAPOS zahrnuté do I. etapy připojení (http://czepos.cuzk.cz). 
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V současné době síť CZEPOS obsahuje na území České republiky 

28 permanentních stanic, rovnoměrně rozmístěných ve vzdálenostech cca 60 km, 

a 27 příhraničních stanic státních sítí GNSS sousedních států. Na území České republiky 

je 23 stanic CZEPOS, které jsou ve správě Zeměměřického úřadu a dále 5 externích stanic 

spravovaných vědeckými a akademickými pracovišti (http://czepos.cuzk.cz). 

 

Obr. 4.10 – Síť CZEPOS (http://czepos.cuzk.cz) 

Korekční data pro přesné určení polohy pomocí GNSS poskytuje CZEPOS 

prostřednictvím internetu, jednak formou služeb určených pro měření v reálném čase 

(metody RTK), jednak formou produktů pro zpracování po měření (postprocessing). 

Služby CZEPOS se dělí do kategorií (http://czepos.cuzk.cz): 

- služby kategorie DGPS - korekční data z jednotlivých stanic určená pro přijímače 

pracující pouze s kódem signálu GNSS, 

- služby kategorie RTK - korekční data z jednotlivých stanic určená pro přijímače 

pracující s kódem i fázovou složkou signálu GNSS, 

- služby kategorie VRS pro RTK - korekční data z virtuální referenční stanice 

určená pro přijímače pracující s kódem i fázovou složkou signálu GNSS. 

Přesnost určení geocentrických souřadnic v souřadnicovém systému ETRS-89 

prostřednictvím služeb je charakterizována v případě DGPS střední souřadnicovou chybou 
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0,25 m, resp. střední chybou ve výšce 0,5 m, v případě RTK a VRS pro RTK střední 

souřadnicovou chybou 0,015 m, resp. střední chybou ve výšce 0,05 m. Uvedená přesnost 

platí pro dvojí nezávislé měření GNSS (http://czepos.cuzk.cz) 

4.4 Údržba a obnova polohových geodetických základů 

Ihned po vybudování jednotné trigonometrické sítě katastrální bylo přistoupeno 

k její revizi. V letech 1958-1959 byla provedena rekognoskace trigonometrických bodů 

v terénu a návrhu případných nápravných opatření. Dále byly vyhotoveny „Triangulační 

údaje", které obsahovaly všechny podstatné údaje o každém trigonometrickém bodu. 

Navrhovaná nápravná opatření byla provedena v letech 1960-1961, kdy byly obnoveny 

povrchové stabilizační značky bodů, doplněny chybějící zajišťovací a orientační body 

a osazeny ochranné znaky. V letech 1962-1964 byla provedena třetí etapa revize, kdy byla 

provedena údržba bodů podrobné triangulace, tj. bodů V. řádu (Provázek 2000).  

Od padesátých let minulého století se prováděly pravidelné obnovy trigonometrické 

sítě na územích, kde byla síť narušena lidskou činností. Jednalo se převážně o oblasti 

s intenzivní důlní činností (Podkrušnohoří, Ostravsko, Kladensko a Hodonínsko), nebo 

o velká města (Praha, Brno). V roce 1965 bylo rozhodnuto provádět systematickou údržbu 

všech trigonometrických a přidružených bodů v pravidelných cyklech, jejichž perioda byla 

přibližně 10 let. Uvedená systematická údržba (prováděna triangulací a trilaterací) 

byla ukončena roku 1996 kampaní výběrové údržby (Provázek 2000). 

V současné době se údržba a obnova bodů základního polohového bodového pole 

řídí návodem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-10867/2015-22 

ze dne 21.9.2015, pro správu geodetických základů České republiky. Údržba bodů 

základního polohového bodového pole zahrnuje jejich centra i body přidružené. Údržba 

se provádí postupem, který zajistí dodržení technických parametrů a požadavků 

na stabilizaci měřických značek bodů včetně jejich ochranných a signalizačních zařízení 

podle bodu 2. přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle 

uvedeného návodu se provádí údržba periodická a dynamická. 

Periodická údržba se provádí pouze u význačných bodů geodetických základů, 

které jsou nezbytné pro plnění úlohy referenčních rámců, a to po zhodnocení stavu 

a účelnosti prací. Jedná se o body sítí NULRAD, DOPNUL, sítě výběrové údržby 
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a všechny další trigonometrické body se souřadnicemi určenými v ETRS-89 měřením 

metodou GNSS, které jsou referenčním rámcem národní realizace ETRS-89. Periodu 

údržby (zahájení, ukončení a rozsah prací) stanovuje Zeměměřický úřad samostatným 

harmonogramem prací, a to vždy pro všechny význačné body geodetických základů 

na území České republiky. 

Dynamická údržba se provádí u trigonometrických bodů České státní 

trigonometrické sítě s ohledem na četnost závad na jednotlivých trigonometrických 

bodech, evidovaných na podkladě hlášení o závadách na jednotlivých bodech a s ohledem 

na kapacitní, ekonomické a organizační možnosti Zeměměřického úřadu. V rámci 

dynamické údržby se provádí také přemístění nebo odstranění trigonometrických bodů 

podle rozhodnutí Zeměměřického úřadu vydaných na základě žádostí. Rozsah 

a harmonogram dynamické údržby stanovuje Zeměměřický úřad v rámci plánovaných 

činností na běžný rok (Zeměměřický úřad 2015). 
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5 ZÁKLADY DŮLNÍCH MAP V OKR 

5.1 Důlní trigonometrické sítě v OKR 

Geodetickým základem důlních map v OKR před zavedením S-JTSK (popř. S-42) 

byly tyto typy souřadnicových soustav (Neset 1953), (Čechura, Neset 1956), (Klát 2015): 

- vlastní souřadnicová soustava o libovolně zvoleném počátku, orientována podle 

místního poledníku buď k severu nebo k jihu (např. „Landecký souřadnicový systém 

Hlučínských dolů“ nebo souřadnicová soustava „stará mašina“), postupovalo se tak, že se 

nad důlním polem založila trigonometrická nebo polygonální síť, která byla podkladem pro 

souřadnicovou soustavu, orientovanou na základě astronomického měření většinou 

k severu, tj. že kladná osa x směřovala k severu a kladná osa y směřovala k východu. 

Počátek se zvolil většinou na význačném místě důlního pole, např. ve středu některého 

těžního lana nebo větrné jámy, u ústí hlavní štoly, na nádvoří důlního závodu apod. 

Mapování se provádělo většinou kompasem, takže důležitou měřickou hodnotou byla 

magnetická deklinace; 

- vlastní souřadnicová soustava o libovolném počátku orientována podle poledníku 

katastrálního, platného na tomto území (např. „Ottova souřadnicová soustava“ v ostravské 

části revíru nebo soustava „Tarnovická“ užívaná v hlučínské části revíru), v tomto případě 

se v okolí důlního pole nacházely trigonometrické body katastrální sítě aspoň 3. nebo 4. 

řádu, které se použily jako výchozí body pro zhuštění vlastní důlní trigonometrické sítě. 

Počátek se volil podle vhodnosti a uvážení důlního měřiče. Orientace os byla vzata 

z katastrální sítě tak, že místní osa x byla rovnoběžná s katastrální osou X a podobně 

místní osa y s katastrální osou Y. Směr katastrálního poledníku není shodný se směrem 

poledníku místního, jejich rozdíl je vyjádřen konvergencí; 

- souřadnicová soustava katastrální (např. S-SK), podle platných (na určitém místě 

a v určité době) zákonných směrnic, tyto souřadnicové soustavy byly použity v místech, 

kde byl stabilizován a zachován potřebný počet trigonometrických bodů původního 

katastrálního měření, hlavně bodů 4. nebo 5. řádu. Způsob mapování byl založen 

na stejných podkladech jako mapování katastrální. Protože plošné rozlohy důlních polí 

byly malé, nebylo nutno se u všech těchto starých způsobů důlního mapování příliš starat 
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o kartografické deformace v délkách nebo v úhlech. Jedinými hodnotami, které důlní 

měřiče zajímaly, byla konvergence, související s magnetickou deklinací, a sbíhavost tížnic 

při mapování důlních děl, hlavně ve větších hloubkách. 

5.1.1 Ottova souřadnicová soustava na Ostravsku 

Do 70. let minulého století byla stále na dolech ostravské části OKR používána 

Ottova souřadnicová soustava zavedena v roce 1858 Ing. Františkem Ottem, měřičem 

Severní dráhy Ferdinandovy (Černota et al. 2009). Podkladem byla revírní triangulace 

navázána na několik trigonometrických bodů 3. a 4. řádu katastrální triangulace. Ottova 

souřadnicová soustava je usměrněná podle poledníku svatoštěpánského, čili souřadnicové 

osy revírní jsou rovnoběžné s osami katastrálními, platnými pro Dolní Rakousy, Moravu 

a Slezsko (Neset 1953). Počátek revírní soustavy Ottovy byl zvolen v jihozápadním rohu 

sekčního listu V. S. XIX. 9, c. h. Vzhledem k častému používání kompasu kladná osa x 

směřovala k severu a kladná osa y k východu. 

 

 

Obr. 5.1 – Ottova souřadnicová soustava (Černota et al. 2009) 
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Ott zaměřil síť původně pouze pro doly své mateřské společnosti. Potom po dohodě 

se sousedními těžířstvi, tj. s doly barona Rothschilda, hraběte Wilczka, knížete Salmy 

a svobodného pána Zwierziny, rozšířil triangulaci i na jejich důlní pole. Triangulace 

zahrnovala široké území ostravské části revíru, počínaje na západě u obce Přívoz a sahající 

na východě až po obec Petřvald (plocha cca 100 km
2
).  

Východní oblast OKR, tvořena petřvaldskou a karvinskou částí, nebyla na Ottův 

systém napojena a nebyla ani nijak jednotně zaměřena. Každá těžební společnost měla 

vybodovaný vlastní souřadnicový systém, orientovaný kladnou osou x k severu a osou y 

k východu, přičemž osy byly stejně jako u Otta rovnoběžné s katastrálním poledníkem. 

Jako počátek soustavy bylo u většiny těžebních společností použito těžní lano v centrální 

jámě. 

5.2 Důlně měřické předpisy 

Na počátku 20. století platil ve všech korunních zemích Rakouska-Uherska obecný 

horní zákon č. 146/1854 ř.z., vyhlášen císařským patentem dne 23.5.1854. Po První 

světové válce byl čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb., o zřízení samotného státu československého, 

ze dne 28.10.1918, prozatímně recipován rakousko-uherský právní řád, a tím nadále 

v českých zemích platily rakouské zákony.  

V roce 1927 byl vydán zákon č. 169/1927 Sb., jimž se mění a doplňuje ustanovení 

§§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona, ze dne 23.11.1927. V obecném horním 

zákoně bylo zákonem č. 169/1927 Sb. doplněno a upřesněno: povinnost podnikatele hor 

pořídit přesnou důlní mapu, obsah a doplňování důlní mapy, důlní škody a možnost 

nahlížení do důlních map. Dne 13.2.1931 vydala vláda Československé republiky vládní 

nařízení č. 29/1931 Sb., o důlních mapách, které stanovilo další podrobnosti k zákonu 

č. 169/1927 Sb. V § 3 odst. 1 vládního nařízení č. 29/1931 Sb. je stanovena povinnost 

provádět připojení zaměření povrchové i důlní situace buď na československou jednotnou 

síť trigonometrických bodů nebo na jiné pevné zaměřené body, vyžadují-li toho okolnosti, 

budiž provedena podrobná revírní triangulace. Báňské hejtmanství přihlédne k poměrům 

v jednotlivých revírech a vydá předpisy o tom, na jaké body má být měření připojeno, 

jakou měřickou metodou a s jakou přesností má být měření prováděno a stanoví také 

zásady podmínek, za kterých se provádí podrobná revírní triangulace. 
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Za účelem sjednocení důlních map vydalo Báňské hejtmanství pro zemi 

Moravskoslezskou v Brně podle čl. 1 zákona č. 169/1927 Sb. a §§ 5 a 3 vládního nařízení 

č. 29/1931Sb. dne 15.6.1932 nařízení č. 1745/1932, o důlních mapách, které v bodu 2) 

písm. a) stanovilo, že vyměřování důlních prostor a povrchové situace se připojí na body 

československé jednotné sítě trigonometrické. Kde nejsou tyto body, je nutno prozatímně 

měření připojit na body dosavadní katastrální triangulace I. nebo II. řádu nejdéle do konce 

roku 1932. Výjimky povoluje Báňské hejtmanství. Pro připojovací měření platí předpisy 

pro katastrální měřické práce tohoto druhu. V bodu 2) písm. b) nařízení č. 1745/1932 

nařídilo Báňské hejtmanství v Brně provedení revírní triangulace pouze pro doly 

Ostravsko-karvinského revíru. Do triangulace budiž zahrnuty i středy všech jam. 

Triangulace budiž provedena do konce roku 1933 podle katastrální triangulační instrukce.  

Zejména z báňsko-bezpečnostních důvodů se nařízení č. 1745/1932 u vlastníků 

dolů ostravsko-karvinského revíru minulo účinkem a proti povinnostem jim stanoveným 

se zvedla velká vlna nevole. Dne 17.8.1934 podala ředitelská konference dolů ostravsko-

karvinského revíru odvolání s odůvodněním přílišné nákladnosti a náročnosti provedení 

revírní triangulaci a přepracování důlních map v souladu s bodem 2) nařízení č. 1745/1932 

(Černota 2010). Po vzoru nařízení Báňského hejtmanství pro zemi Českou v Praze 

č. 2870/1932 vydalo Báňské hejtmanství v Brně dne 31.1.1949 vyhlášku č. 322/1949 Ú.l., 

o důlních mapách, která zrušila a nahradila nařízení č. 1745/1932. Podle § 2 odst. 1 

vyhlášky č. 322/1949 Ú.l. budiž pravoúhlá soustava souřadnic důlních map zásadně 

souhlasná se soustavou československé základní trigonometrické sítě. V § 11 vyhláška 

č. 322/1949 Ú.l. ukládá povinnost zaměření povrchové i důlní situace zásadně připojit 

na československou jednotnou síť trigonometrických bodů (§ 44 katastrálního zákona 

č. 177/1927 Sb. a § 10 odst. 1 a 2 vládního nařízení č. 64/1930 Sb.). Dále v § 11 odst. 2 

vyhláška č. 322/1949 Ú.l. stanovila, že tam, kde nejsou body cit. sítě a ústřední úřad, 

do jehož působnosti patří veřejné vyměřování a mapování, nemůže po předcházejícím 

oznámení (§ 5 odst. 1 zeměměřického zákona č. 82/1948 Sb.) včas odstranit tento 

nedostatek, bude provedena samostatná podrobná revírní triangulace se stabilizovanou 

základnou a jakmile bude možno, bude tato základna připojena na československou 

jednotnou síť trigonometrických bodů. Nařízení č. 1745/1932 ani vyhláška č. 322/1949 

Ú.l. nebyly doly v Ostravsko-karvinském revíru respektovány. Do vydání Dekretu 

prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových 

podniků, ze dne 24.10.1945, byl Ostravsko-karvinský revír rozdělen na šest těžebních 
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společností. Tyto těžební společnosti nadále konzervativně užívaly vlastní souřadnicové 

soustavy, včetně sítě Ottovy (Klát 2015). 

Na návrh ústředního ředitelství národního podniku byl v roce 1950 Ostravsko-

karvinský revír souvisle nově triangulován ve spolupráci zeměměřických a báňských 

odborníků (Menšík 1952). Teprve tímto měřením bylo započato sjednocení jednotlivých 

důlních sítí (Olšák, Ondruš 1975). 

Dne 5.7.1957 se Národní shromáždění republiky Československé usneslo 

na zákoně č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), který zrušil 

zejména obecný horní zákon č. 146/1854 ř.z. V § 43 odst. 1 horního zákona č. 41/1957 Sb. 

je těžebním organizacím stanovena povinnost vést důlní mapy svých podzemních 

i povrchových důlních děl a důlně měřickou a geologickou dokumentaci a podle postupu 

prací je doplňovat. Podle § 57 odst. 1 písm. c) a odst. 2 horního zákona č. 41/1957 Sb. 

vydal Ústřední báňský úřad (ÚBÚ) Důlně měřický předpis č.j. 5700/1962, o důlně měřické 

dokumentaci na hlubinných dolech, ze dne 5.7.1962, který zrušil vyhlášku č. 322/1949 Ú.l. 

Podle § 5 důlně měřického předpisu č.j. 5700/1962 se důlní mapy a mapy účelové od nich 

odvozené vyhotovují v Gaussově příčném válcovém konformním zobrazení v mezinárodní 

úpravě s třístupňovými pásy, kde zobrazovací referenční plochou je Krasovského elipsoid 

a podle § 7 odst. 1 jsou dány pravoúhlé rovinné souřadnice důlních map v soustavě 

nazvané „souřadnicový systém 1942“ (S-42). Důlní mapy v souřadnicovém systému S-42 

byly v Ostravsko-karvinském revíru vyhotoveny pouze na Dole Paskov v Paskově a Dole 

Prezident Gottwald (Důl František) v Horní Suché (Klát 2015). Povinnost vyhotovit důlní 

mapy v souřadnicovém systému S-42 zrušil Český báňský úřad (ČBÚ) až dne 31.7.1972 

výnosem č.j. 5062/72, kterým se mění ustanovení §§ 5 až 9 o geodetických základech 

důlních map v důlně měřickém předpisu č.j. 5700/1962. Podle § 5 důlně měřického 

předpisu č.j. 5700/1962, ve znění výnosu č.j. 5062/72, se důlní mapy a mapy účelové 

od nich odvozené vyhotovují v obecném konformním kuželovém zobrazení (Křovákovo 

zobrazení), referenční plochou pro zobrazení je Besselův elipsoid zobrazený na Gaussově 

kouli a zobrazovací rovinou je rozvinutá kuželová plocha. Zvolený souřadnicový systém 

se nazývá systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). 

V Ústředním věstníku (ročník 1987) vyšel výnos Českého báňského úřadu 

č.j. 4800/1986, o důlně měřické dokumentaci na hlubinných dolech, ze dne 6.11.1986, 

který zrušil a nahradil důlně měřický předpis č.j. 5700/1962. Podle § 6 odst. 1 výnosu 
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č.j. 4800/1986 se důlně měřická dokumentace vyhotovuje v souřadnicovém systému 

jednotné trigonometrické sítě katastrální. 

Dne 19.4.1988 se Federální shromáždění Československé socialistické republiky 

usneslo na zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

který zrušil horní zákon č. 41/1957 Sb. V § 10 písm. b) a v § 39 odst. 1 horní zákon 

č. 44/1988 Sb. ukládá správci výhradního ložiska povinnost vést důlně měřickou 

a geologickou dokumentaci. Česká národní rada se dne 15.12.1992 usnesla na ústavním 

zákoně č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní 

Republiky, kterým byl mj. recipován horní zákon č. 44/1988 Sb. 

Podle § 39 odst. 3 horního zákona č. 44/1988 Sb. vydal Český báňský úřad 

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

činnostech prováděných hornickým způsobem, ze dne 13.5.1992, která zrušila a nahradila 

jednotlivé důlně měřické předpisy (DMP), výnosy a vyhlášku, týkající se důlně měřické 

dokumentace, a to: 

- DMP ÚBÚ č.j. 4700/1967 - seznam smluvených značek důlních map, 

- DMP ČBÚ č.j. 700/1972 pro povrchové dobývání rud a nerud, 

- DMP ČBÚ č.j. 3700/1974 pro geologický průzkum a pro těžbu ropy a zemního 

plynu, 

- výnos ČBÚ č. j. 4800/1986 o důlně měřické dokumentaci na hlubinných dolech, 

- výnos ČBÚ č.j. 900/1987 o důlně měřické dokumentaci při povrchovém dobývání 

uhlí, 

- vyhláška ČBÚ č. 98/1990 Sb., o důlně měřické dokumentaci při některých 

činnostech prováděných hornickým způsobem. 

Podle § 6 odst. 7 vyhlášky č. 435/1992 Sb. se důlně měřická dokumentace 

vyhotovuje v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). 

Vyhláška č. 435/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stále platným obecně závazným 

právním předpisem v České republice. 
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Tab. 5.1 – Přehled důlně měřických předpisů OKR 20. století  

a jimi stanovený souřadnicový systém pro vyhotovení důlních map 

PŘEDPIS SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM 

Nařízení č.j. 1745/1932 S-JTSK 

Vyhláška č. 322/1949 Ú.l. S-JTSK 

DMP č.j. 5700/1962 

Výnos č.j. 5062/72 

S-42 

S-JTSK 

Výnos č.j. 4800/1986 S-JTSK 

Vyhláška č. 435/1992 Sb. S-JTSK 

 

5.3 Charakteristika souřadnicových systémů S-JTSK a S-42 

Každý geodetický systém je charakterizován těmito faktory (Vykutil 1982): 

- Elipsoid, na kterém je počítána trigonometrická síť, 

- základní trigonometrická síť, 

- měřením v základní trigonometrické síti (počtem a způsobem měření základen, 

úhlů nebo směrů, astronomickým nebo gravimetrickým měřením) a způsobem zpracování 

naměřených hodnot, 

- základním bodem triangulace, jeho souřadnicemi a azimutem na jiný 

trigonometrický bod, 

- způsobem vyrovnání sítě, 

- zvoleným kartografickým zobrazením pro převod geodetických zeměpisných 

souřadnic na rovinné pravoúhlé souřadnice. 

Změní-li se jeden nebo více z uvedených faktorů, změní se nutně souřadnice všech 

bodů. Změny mohou být malé (např. při novém vyrovnání sítě, přičemž všechny ostatní 

faktory se nemění), nebo podstatně velké (např. při podstatně jiném zobrazení). 
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Z hlediska výsledných rovinných pravoúhlých souřadnic jsou z uvedených faktorů 

nejdůležitější: elipsoid, základní bod a zobrazení. 

Jak je z výše uvedeného zřejmé, kartografické zobrazení je jen jedním z faktorů, 

které určitý systém charakterizují (stejné zobrazení může být použito například pro různé 

elipsoidy, tedy pro různé souřadnicové systémy). 

 

Tab. 5.2 – Charakteristika souřadnicových systémů S-JTSK a S-42 (Vykutil 1982) 

S-JTSK S-42 

síť je počítána na Besselově elipsoidu síť je počítána na elipsoidu Krasovského 

funkci základní trigonometrické sítě plní síť 

I. řádu JTSK podle konfigurace z roku 1927 

funkci základní trigonometrické sítě plní 

astronomicko-geodetická síť 

rozměr, poloha a orientace sítě jsou 

převzaty z rakouské vojenské triangulace 

v AGS byly s velkou přesností měřeny úhly, 

6 základen, řada Laplaceových bodů 

a gravimetrická měření 

základním bodem triangulace je nepřímo 

základní bod rakouské vojenské triangulace 

– Hermannskogel 

základním bodem triangulace je Pulkovo, 

srovnávacím bodem je trigonometrický bod 

Pecný 

síť byla vyrovnána bez spojení se sítěmi 

okolních států 

síť byla vyrovnána mezinárodně 

síť byla převedena do roviny podle vzorců 

Křovákova zobrazení 

síť byla převedena do roviny Gaussovým 

zobrazením v 6° i 3° pásech 
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6 TRIGONEMETRICKÁ SÍŤ V OKR 

6.1 Triangulační práce v OKR 

Historie budování jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK) na Ostravsku 

je poměrně dlouhá. V letech 1924 a 1927 byla vybudována síť II., III. a IV. řádu. V roce 

1926 byla provedena triangulace pro Orlovou a Karvinou a v roce 1932 byla celá oblast 

pokryta tzv. revírní triangulací. Obě triangulace byly pak převzaty tehdejší triangulační 

kanceláří ministerstva financí. Do této doby převládal názor, že horizontální posuny půdy 

jsou zanedbatelné, věřilo se hlavně v pokles půdy. Jak byly ale v jednotlivých letech 

zpracovány výsledky, zjistil se nesouhlas v orientacích na bodech, na kterých se měření 

opakovalo. To vedlo k úvahám o horizontálním posunu bodů, který byl měřením zjištěn 

(Typolt 1973). 

Dosavadní triangulace měly různou hustotu trigonometrických bodů, některé 

trigonometrické body se ztratily, některé se musely z důvodu stavební nebo hornické 

činnosti přeložit. Proto byla v roce 1944 na Ostravsku provedena znovu triangulace, ovšem 

jen na území tzv. Protektorátu. Vyšší řád byl zaměřen v jednoduchých trojúhelnících 

IV. řádu jednotné trigonometrické sítě katastrální, kdežto V. řád byl zaměřen celý. 

Při výpočtech se nejprve přezkoušel vyšší řád tím, že se provedly na bodech orientace. 

Kde vyhovovaly, byl trigonometrický bod považován za správný, neposunutý. 

Nevyhovujících bodů bylo jen pět a byly převyrovnány. Do sítě IV. řádu byl vyrovnán 

V. řád se stranami dlouhými průměrně 1,8 km, zcela nezávisle na starších sítí V. řádu. 

Většina bodů podrobné sítě byla identická s body dřívějších sítí, několik málo bodů bylo 

úplně nově vloženo. Odchylky vyskytující se při starších triangulacích byly většinou 

vysvětlovány nepřesností dřívějších měření. Avšak porovnáním starších triangulací 

s triangulací z roku 1944, že se v okolí Ostravy musí počítat se situačními změnami vlivem 

poddolování. Na trigonometrických bodech, ležících v severní části triangulace z roku 

1944, jsou zřetelné posuny směrem k severu. Je to způsobené tím, že se v roce 1944 

triangulace nemohla řádně rozvinout, neboť část poddolovaného území byla okupována. 

Triangulace musela být ukončena na trigonometrických bodech ležících ještě 

v poddolovaném území. Největší posun u bodu stabilizovaného v zemi se zjistil 

u trigonometrického bodu “U Neumanského“ (dnes TB č. 0936061020, hřbitov ve Slezské 
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Ostravě), který činil 0,64 m jihozápadním směrem. U přirozeně signalizovaných bodů 

(věží kostelů, komínů a vodáren) byly zjištěny posuny ještě větší. Zajímavý je např. pohyb 

kostela ve Vítkovicích a v Hrušově, kde je ve dvou časových obdobích zachován přibližně 

stejný směr pohybu, naproti tomu u kostela v Michálkovicích je směr skoro opačný. U věží 

kostelů lze vysvětlit vodorovný posun ještě jiným způsobem. I menší pokles půdy na jedné 

straně věže způsobí naklonění a velký posun makovice ve vodorovném směru (Forman 

1946). 

 

Obr. 6.1 – Posuny trigonometrických bodů do roku 1944 (Forman 1946) 

Další triangulační práce pak pokračovaly v roce 1949. Začaly u Bohumína a táhly 

se přes Třinec, Jablunkov, až po Čadcu. V roce 1950 byl Ostravsko-karvinský revír 

souvisle nově triangulován, a to ve spolupráci zeměměřických a báňských odborníků. 

Nová triangulace byla realizována na návrh ústředního ředitelství Ostravsko-karvinských 

dolů, národního podniku, které potřebovalo pro zhotovení nových podkladů pro plánování 

přesné údaje odpovídající skutečnosti. Za předcházejícího režimu se totiž dělilo o oblast 

spravovanou tímto podnikem několik velikých a několik menších důlních podniků, které 
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prováděly měřické práce téměř vždy nezávisle na sobě. Státní správa měla své měřické 

požadavky a triangulovala pro potřeby jednotlivých správních odvětví (Menšík 1952).  

Do triangulace v roce 1950 bylo také zapojeno přeměření a triangulace z roku 1926 

a revírní triangulace z roku 1932. Hlavním důvodem bylo, že v této oblasti byl pozorován 

největší posun půdy, dalším i to, že pro budování triangulace byly stanoveny určité zásady 

a stávající měření těmto zásadám neodpovídalo. Jednou z těchto zásad bylo, že průměrné 

délky trigonometrických stran pro určité řády mají mít určitou velikost - pro V. řád to jsou 

2 km. To bylo také nedostatkem triangulace z roku 1926, kde se krátké strany (500 m) 

střídaly s několika kilometrovými stranami (Typolt 1973). 

Na trigonometrických bodech byla provedena observace, souřadnice byly znova 

vyrovnány, a tím bylo umožněno porovnat výsledky mezi sebou. Během těchto let získané 

zkušenosti s pohyby trigonometrických bodů byly shromážděny a použity při nové 

triangulaci v roce 1950. V prvé řadě bylo dohodnuto vybudovat v poddolované oblasti 

novou síť III. řádu o stranách asi 8 km dlouhých. Síť byla připojena na dané 

trigonometrické body ležící několik kilometrů od hranic dobývání, o jejichž souřadnicích 

lze předpokládat, že nebyly dotčeny jeho vlivem. Do takto vytvořeného základu byl vložen 

IV. a V. řád a zhušťovací body. V druhé etapě bylo řešeno umístění trigonometrických 

bodů v nové síti vzhledem k místům dobývání, a tím vznikajícím pohybům povrchu. 

Za nejvhodnější byly uznány prostory v těsné blízkosti těžních věží na ochranné pilíře jam, 

kde nebyly předpokládány žádné pohyby. Toto umístění bylo vhodné i pro důlní měřiče při 

připojovacím a usměrňovacím měření jednotlivých pater dolů. Za třetí bylo dohodnuto, 

aby byla signalizace trigonometrických bodů ležících u těžních jam provedena výhradně 

dřevěnými měřickými signály a věžemi s vestavěným observačním stolkem. Hromosvody, 

praporové žerdě a jiná zařízení těžních věží nebyly za body s trvalou signalizací určovány 

pro jejich vychylování a chvění při nepřetržitém důlním provozu. Stabilizace bodů 

u těžních jam byla provedena vždy v úrovni terénu. 

Síť z roku 1950 měla totožné trigonometrické body s body určenými v dřívějších 

triangulacích. Tato okolnost umožnila zjistit velikost vodorovných posunů 

trigonometrických bodů. V důsledku nového vyrovnání bodů podrobné triangulační sítě 

nepřesáhla změna souřadnic zpravidla hodnotu ± 0,05 m. Pro účely posouzení 

vodorovných pohybů bylo stanoveno, že změna souřadnic nad hodnotu 0,05 m byla 

způsobena vlivem poddolování (Menšík 1952). 
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Obr. 6.2 – Posuny trigonometrických bodů do roku 1950 (Menšík 1952) 

Pohyby jednotlivých trigonometrických bodů, zjištěné při vyrovnání sítě v roce 

1950, jsou znázorněny na obr. 6.2. Tyto pohyby je možné porovnat s obr. 6.1, 

jenž obsahuje výsledky triangulací provedené do roku 1944. Na obr. 6.2 je patrno, 

že trigonometrické body ležící na okraji poddolované oblasti mají tendenci posunu 

do jejího středu, oproti obr. 6.1, kde triangulace byla ukončena na body v poddolovaném 

území.  

Dokončením prací na celém Ostravsku v roce 1949 a v následujícím roce 1950 byl 

dán základ pro všechna další geodetické a důlně-měřické práce. Při volbě bodů se také 

požadovalo, aby každý bod měl orientační směr na další trigonometrický bod. Pokud 

to nebylo možné, zřizovaly se orientační body. Takto vybudovaná síť měla být periodicky 

přezkušována v celém rozsahu, a tím zpřesněna teorie o vodorovných posunech. Vznikla 

tak veliká škoda pro vědu i praxi, že se tak nestalo. Až v roce 1955 byla přezkoušena část 

sítě, v roce 1956 další a v roce 1957 opět další část sítě. Tyto měření provedl Okresní úřad 

geodézie a kartografie v Opavě (Steiger, Jedlička 1959). 
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Na Ostravsku došlo v roce 1970 k rozsáhlému mapování. Dané podklady byly 

velmi různorodé, existovaly různé zobrazovací soustavy pro různá katastrální území. 

Aby bylo možno provést všechny práce s přesností, požadovanou instrukcí technicko-

hospodářského mapování, vznikl požadavek na obnovu trigonometrické sítě, její doplnění 

dalšími trigonometrickými body, které by plně vyhovovaly mapovacím pracím. 

V listopadu 1969 proběhlo v Ostravě jednání, kterého se zúčastnili zástupci Geodetického 

ústavu Praha, n.p. a podniků, v jejichž zájmu se obnova a doplnění trigonometrické sítě 

prováděla. Zástupci Ostravsko-karvinských dolů, n.p., města Ostravy a Inženýrské 

geodézie v Opavě upřesnili své požadavky na hustotu zhušťovacích bodů v určitých 

oblastech a na určení některých zájmových bodů. Projektově pak byla celá zakázka 

zpracována tak, že byla rozdělena na dvě části: 

- na obnovu a zhuštění trigonometrické sítě, 

- na zaměření zhušťovacích bodů. 

Velmi závažným úkolem v tomto projektu bylo zhuštění sítě do průměrné 

vzdálenosti 1 km na území města Ostravy a v katastrálních územích: Přívoz, Moravská 

Ostrava a Vítkovice, které jsou součástí Ostravy, na síť o průměrné délce stran 0,5 km. 

Důvodem pro takovou hustotu byl požadavek převedení stávajícího mapového díla 

ze systému S-SK (Sv. Štěpán) do S-JTSK. Polní práce byly rozvrženy na dva roky. V roce 

1970 byla provedena údržba sítě, aby se zjistil stav bodů, rekognoskace 

jak trigonometrických, tak zhušťovacích bodů, při které se navrhlo zapojení do nové sítě, 

způsob určení a stanovily se body, které pro navrhovanou síť nejsou vhodné a které 

bylo lépe zrušit. Dále byla v roce 1970 provedena částečná signalizace, v prvé řadě vyšší 

stavby a zbytek času pyramidy a část stabilizace nových bodů. Také byla provedena 

předběžná měření na některých daných bodech, u kterých se předpokládala neměnnost 

v poloze a provedly se předběžné orientace. Z provedené rekognoskace pak vznikl návrh 

observačního plánu. 

Observační plán byl sestaven tak, že se celý prostor obehnal polygonovým pořadem 

po daných bodech na nepoddolovaném území, jejichž poloha byla ověřena orientací. 

Někde bylo nutno určit pro tento polygon nové body, vložené mezi dané, aby nebylo 

potřeba zvyšovat počet vyšších staveb. Polygony byly odděleny jednotlivé části OKR 

(ostravská, karvinská, paskovská a staříčská). Do těchto oblastí pak byly vloženy další 

body, buď opět pomocí polygonových pořadů nebo pomocí kombinovaného protínání. 
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Všechny tyto body, jak na obvodu polygonu, tak i vložené, byly zaměřeny a určeny jako 

body IV. řádu. Tato základní síť se zhustila body V. řádu a zhušťovacími body, určenými 

zase buď kombinovaným protínáním, nebo polygonovými pořady a v některých případech, 

kdy by určení vyžadovalo nákladnější signalizaci, i rajónem.  

 

Obr. 6.3 – Trigonometrická síť z roku 1971 s vyznačení triangulačních listů  

a jednotlivých částí OKR (Typol 1973) 

V roce 1971 byla předně dokončena stabilizace nových bodů, dokončena 

signalizace (měřické pyramidy) a provedení zaměření všech bodů, včetně nových 

místopisů a oznámení a zřízení bodů. Pro měření úhlů byl použit teodolit Wild T3. 

Pro měření délek byl jednak použit elektrooptický dálkoměr AGA 6, kterým byly měřeny 

všechny větší než 1 km. Délky do 1 km byly určeny velmi rychlým elektrooptickým 
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dálkoměrem Distomat DI 10 švýcarské firmy Wild. Distomat DI 10 byl hlavně používán 

pro měření délek při určování zhušťovacích bodů a při měření základen u kostelů, 

při měření vzdálenosti ZB I a ZB II. Úhlové měření na všech trigonometrických  bodech, 

které měly být určeny jako body IV. řádu, bylo provedeno v šesti skupinách, 

na trigonometrických bodech (TB) V. řádu a na zhušťovacích bodech (ZhB) ve třech 

skupinách. 

Souřadnice trigonometrických a zhušťovacích bodů byly získány vyrovnáním 

a jsou určeny se středními chybami, které jsou sestaveny do tabulky, ve které jsou uvedeny 

průměry středních chyb všech bodů. Jde o střední chybu Mx v souřadnici X a o střední 

chybu My v souřadnici Y. 

Tab. 6.1 – Střední chyby trigonometrických a zhušťovacích bodů v roce 1971 (Typolt 1973) 

bod Mx My 

TB IV. řádu 0,012 m 0,013 m 

TB V. řádu 0,009 m 0,009 m 

ZhB 0,010 m 0,010 m 

 

Výsledky triangulace z roku 1971 byly porovnány s výsledky triangulace z roku 

1950, která byla také komplexně provedena v celém Ostravsko-karvinském revíru 

(Obr. 6.4). Nelze tvrdit, že vyznačené posuny udávají zcela přesně skutečný posun. Každý 

bod je určen s určitou přesností, jejichž velikost je dána střední chybou. S podobnými 

středními chybami byly určeny trigonometrické body v roce 1950 i v roce 1971. 

Jen na základě výsledků měření (ovlivněných observačními podmínkami, osobními 

chybami observátorů a strojovými chybami), může být poloha bodů ovlivněná přibližně 

o 4 – 5 cm a teprve při větších rozdílech proti dřívějšímu měření je možno mluvit 

o skutečných posunech (Typolt 1973). 
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Obr. 6.4 – Posuny bodů trigonometrické sítě z roku 1971  

s vyznačením triangulačních listů (Typolt 1973) 
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6.2 Dosavadní sledování trigonometrických bodů 

S výjimkou triangulačních prací, které jsou popsány v předcházející kapitole, 

bylo v OKR provedeno sledování polohy trigonometrických bodů, popř. interpretace jejich 

pohybu, v rámci některých výzkumných úkolů a jiných měření. 

6.2.1 Trigonometrický řetězec napříč OKR 

Pro stanovení pohybů vybraných trigonometrických bodů v prostoru obcí 

Rychvald, Petřvald a částečně Radvanice byl použit doc. Ing. Milanem Kubištou v roce 

1956 trigonometrický řetězec napříč OKR. Jednalo se o část úkolu katedry důlního 

měřictví a geofysiky VŠB v Ostravě pro Vědecko-výzkumný uhelný ústav 

v Ostravě - Radvanicích. 

Zvolený trojúhelníkový řetězec (Obr. 6.5) byl připojen na dvě pevné základny 

mimo poddolované území na severní ∆ 415 ∆ 93 a jižní ∆ 33 ∆ 25. Identita koncových 

bodů základen byla přezkoušena úhlovou orientací na 4 body ležící mimo vlivy dobývání 

(Kubišta 1958). 

Z důvodu špatného stavu dřevěných měřických věží byla zvolena metoda měření 

úhlů v laboratorních jednotkách namísto měření úhlů v řadách a skupinách. Každý úhel byl 

měřen optickým teodolitem Wild T3 a Zeiss Theo 010. 
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Obr. 6.5 – Trigonometrický řetězec (Kubišta 1958) 

 



Marek Mikoláš: Vliv hlubinného dobývání na polohové geodetické základy v OKR 

2018 69  

6.2.2 Polygonový pořad VÚGTK 

Na požadavek VÚGTK byl střediskem 210 Geodetického ústavu n.p. ve dnech 

29. a 30. srpna 1973 zaměřen polygonový pořad přes poddolované území pod názvem 

zakázky „Sledování změn v poloze bodů k posouzení změn z důlní činnosti v lokalitě 

Karviná“. Jednalo se o oboustranně připojený a jednostranně orientovaný polygonový 

pořad, který začínal na trigonometrickém bodě č. 39 U hranečníku v triangulačním listu 

č. 2710 s jedním orientačním směrem na bod č. 43 Rychvald, čsl. kostel v triangulačním 

listu č. 2710 a končil na trigonometrickém bodě č. 26 Paseky v triangulačním listu č. 3601. 

Polygonový pořad přecházel přes triangulační listy č. 2710 a č. 3601 po dříve určených 

bodech (archív Zeměměřického úřadu): 

- TB č. 106 Lutyně č.p. 739 (TL 2710), 

- TB č. 75 Orlovské jámy (TL 3601), 

- TB č. 97 Jindřiška (TL 3601), 

- TB č. 80 Elektrárna Karviná (TL 3601), 

- TB č. 14 Stonava (TL 3601), 

- TB č. 79 Důl Mír (TL 3601), 

- TB č. 83 Důl ČSM, sever (TL 3601), 

- TB č. 86 Důl ČSM, jih (TL 3601). 

K zaměření polygonového pořadu, pod vedením Ing. Nekuly, byl použit 

elektronický tachymetr AGA 700 firmy Geodimeter. Výpočet souřadnic trigonometrických 

bodů provedl Ing. Uhlík dne 24.9.1973. Souřadnice těchto bodů v poddolovaném území 

z měření na požadavek VÚGTK mají platnost jen ke dni 30.8.1973 a neovlivnily operát 

JTSK (byly pouze kontrolní k posouzení posunů vlivem poddolování). Vypočtené 

souřadnice byly porovnány s výsledky triangulace z roku 1971.  

Výsledky měření byly předány VÚGTK a současně uloženy ve středisku 231 

Ústřední dokumentace Geodetického ústavu n.p. dne 2.3.1977 pod č. 2/77 ÚD. 
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Obr. 6.6 – Polygonový pořad VÚGTK s vyznačením posunů bodů z roku 1971 

a posunů bodů za období 1971 – 1973 (archív Zeměměřického úřadu) 
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6.2.3 Interpretace pohybů trigonometrických bodů 

Další triangulační práce proběhly v Ostravsko-karvinském revíru v letech 1974 

a 1980. Tato měřická obnova trigonometrické sítě byla použita pro analýzu polohových 

deformací povrchu v Ostravsko-karvinském revíru (Talich 2007). Vstupem pro výpočet 

interpolovaných posunů a deformací je soubor dat, který obsahuje souřadnice bodů 

trigonometrické sítě a hodnoty jejich posunů. Pro výpočet interpolovaných posunů bylo 

použito 114 trigonometrických bodů. 

Při pokusu o zjednodušenou interpretaci výsledků vidíme jasně identifikovatelné 

oblasti, do kterých se sbíhají dané a tudíž i interpolované posuny a jim odpovídající oblasti 

s vysokými hodnotami deformací v tahu a v tlaku. Velikost posunů (i více jak 0,5 m 

za uvedených 6 let) a jim odpovídající deformace jsou skutečně značné a právě 

to umožňuje tyto oblasti spolehlivě určit (Talich 2007).  

 

Obr. 6.7 – Dané a interpolované posuny pro síť Ostrava v letech 1974-1980 (Talich 2007) 
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6.2.4 Měření pohybů pomocí GNSS 

Pro měření pohybů a deformací v karvinské části OKR bylo prof. Ing. Janem 

Schenkem, CSc. v roce 1996 vybráno 6 trigonometrických bodů, které tvoří síť bodů 

na nepoddolovaném území (Obr. 6.8). Byly vybrány body po obvodu poddolovaného 

území ve vzdálenosti 2 – 4 km od okraje poklesové kotliny (Schenk 2006). Body byly 

zaměřeny statickou metodou GNSS v listopadu 1996 a červnu 1997. 

 

Obr. 6.8 – Síť trigonometrických bodů na nepoddolovaném území 

pro zaměřování vlivů dobývání v karvinské části OKR (Schenk 2006) 
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6.3 Přípravné práce a rekognoskace trigonometrické sítě 

Poslední měřická obnova České státní trigonometrické sítě (ČSTS) na území OKR 

byla provedena triangulací v roce 1991 zeměměřickými úřady. Triangulace vycházela 

z trigonometrických bodů IV. řádu mimo vlivy dobývání obdobně, jak je popisována 

triangulace v roce 1971. Pro měření úhlů byl použit teodolit Wild T3 a pro signalizaci 

trigonometrických bodů (TB) měřické pyramidy. Řada trigonometrických bodů v OKR 

má stále i dnes souřadnice z roku 1991. Další měřická obnova ČSTS probíhala pouze 

na trigonometrických bodech výběrové údržby, jejichž značky byly v roce 2005 kontrolně 

přestabilizovány, osadily se ochrannou skruží a metodou GNSS se určily jejich souřadnice 

v souřadnicovém systému ETRS-89. 

Pro zjištění vlivu hlubinného dobývání na polohové geodetické základy v karvinské 

části OKR bylo přistoupeno k zaměření trigonometrických bodů v činné části OKR 

metodou GNSS. Pro stanovení velikosti zájmového území karvinské části OKR byl použit 

výpočet předpokládaných poklesů vypočtených ze skutečně vydobytých ploch za období 

let 1991 - 2016 (od poslední triangulace). Z výpočtu byl zpracován model poklesů, jehož 

izolinie byly vykresleny do mapy, kterou autorovi poskytla těžební organizace OKD, a.s. 

V mapě je zakreslena multi-poklesová kotlina rozprostírající se mezi městy Karviná – 

Havířov – Orlová, tj. převážně na triangulačním listu (TL) č. 3601. Hranice dotčeného 

území je v uvedené mapě vymezena izokatabazou o hodnotě 4 cm v souladu s bodem č. 2 

upozornění Obvodního báňského úřadu v Ostravě č.j. 5273/1996-511/Ing.Šm/An-40 ze dne 

29.8.1996. V tomto zájmovém území se nachází pouze trigonometrické body, jejichž 

souřadnice byly určeny triangulací v roce 1991. V nebližším okolí poklesové kotliny jsou 

čtyři trigonometrické body výběrové údržby, které jsou zakresleny v příloze č. 3. Body sítí 

NULRAD, DOPNUL nebo stanice sítě CZEPOS se v blízkosti vlivů dobývacích prací 

v karvinské části OKR nenacházejí. 

Dále byl těžební organizací OKD, a.s. poskytnut prognózní výpočet pohybů 

a deformací pro vybrané trigonometrické body za období let 1991 - 2016. Pro výpočet 

předpokládaných pohybů a deformací v poklesové kotlině organizace OKD, a.s. používá 

program TP31IM, který využívá teorii Budryk – Knothe. Vypočtené pohyby a deformace 

na vybraných trigonometrických bodech jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 6.2 – Prognózní pohyby a deformace na vybraných trigonometrických bodech 

za období 1991 -2016, tučně jsou zvýrazněny body výběrové údržby (poskytnuto OKD, a.s.) 

trigonometrický 

bod 

pokles 

(cm) 

naklonění 

(rad) 

vod. poměrné 

přetvoření 

ve směru a kolmo  

poloměr 

zakřivení 

(km) 

posun 

(mm) 

směr 

posunu 

(°) 

936060240 0,0 0,0 0,0 0,0 99999 0 0 

936010031 39,6 0,5 -0,5 0,0 -100 22,8 105 

936010754 318,7 14,8 2,5 -2,9 35 1192,8 304 

927050232 4,4 0,5 0,4 -0,1 259 49,7 294 

927050254 72,5 1,8 2,2 -0,9 54 218,3 271 

936010080 15,8 1,6 1,3 -0,2 75 158,4 57 

936010021 9,7 0,5 0,0 -0,2 2287 49,7 154 

927050210 0,0 0,0 0,0 0,0 99999 0 0 

937210040 0,0 0,0 0,0 0,0 99999 0 0 

936011230 137,4 8,5 3,7 -1,9 30 934,4 52 

937210090 217,4 13,8 5,8 -1,3 18 1488,3 71 

937210100 97,1 6,6 3,9 -1,2 30 768,7 39 

937210110 0,0 0,0 0,0 0,0 99999 0 0 

936010864 76,0 4,3 2,1 0,5 48 436 58 

936010222 67,4 0,8 0,2 2,8 478 50,2 152 

936010240 0,0 0,0 0,0 0,0 99999 0 0 

936010230 1,0 0,1 0,1 0,0 1864 9,6 235 

936010822 92,6 7,3 2,6 -0,6 28 536,7 307 

936010191 2,2 0,2 0,2 0,0 487 23,7 225 

936010070 624,8 21,0 -2,5 -7,5 -32 1495,3 52 
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Dne 5.8.2016 byla provedena rekognoskace trigonometrických bodů v zájmovém 

území, při které bylo zjištěno, že řada trigonometrických bodů (včetně jejich přidružených 

bodů) byla zničena nebo stabilizační znak přetrval, ale v jeho blízkosti je bujná vegetace, 

která znemožňuje měření technologií GNSS. 

Tab. 6.3 – Zničené a zarostlé trigonometrické body v karvinské části OKR 

trigonometrický bod umístění stav 

936010760 Důl ČSA zničen 

936010800 Důl Barbora zničen 

936010810 Důl Dukla zničen 

936010830 Důl ČSM – sever zničen 

936010850 Důl 9. květen zničen 

936010920 Důl Doubrava zničen 

936010970 Důl Jindřich zničen 

936010990 k.ú. Karviná-Doly zničen 

936011010 k.ú. Ráj zničen 

936011021 k.ú. Lazy u Orlové zničen 

936011040 Důl Gabriela zničen 

936010050 k.ú. Karviná-Doly zarostlý 

936010140 k.ú. Stonava zarostlý 

936010180 k.ú. Stonava zarostlý 

936010260 k.ú. Louky nad Olší zarostlý 

936010841 Důl František zarostlý 

 

Dále bylo při rekognoskaci zjištěno, že tři trigonometrické body i jejich přidružené 

body se nacházejí v areálu činných dolů těžební organizace OKD, a.s., kde je zákaz vstupu 

nepovolaných osob. Jedná se o trigonometrické body č. 92705241 (Důl Doubrava – sever), 

č. 936010780 (Důl Lazy) a č. 936011140 (Důl Darkov). 



Marek Mikoláš: Vliv hlubinného dobývání na polohové geodetické základy v OKR 

2018 76  

6.4 Měření trigonometrických bodů metodou GNSS 

Pro určení polohy vybraných trigonometrických bodů v karvinské části OKR byla 

zvolena metoda měření RTK (kinematika v reálném čase), GNSS s připojením korekcí 

ze stanice CZEPOS Frýdek-Místek. K měření byl použit dvoufrekvenční přijímač GNSS 

South S82-2013.  

 

Graf. 6.1 – Přesnost síťového řešení CZEPOS dne 6.8.2016 (http://czepos.cuzk.cz) 

Dne 6.8.2016 bylo provedeno zaměření 16-ti trigonometrických bodů v ploše 

poklesové kotliny. Každý trigonometrický bod byl zaměřen dvakrát. Opakované měření 

GNSS bylo provedeno při nezávislém postavení družic, tzn., že opakované měření bylo 

provedeno v čase, který se vůči času ověřovaného měření nachází v intervalu cca 5 hodin 

(Příloha č. 1 – Technická zpráva měření GNSS). 
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Obr. 6.9 – Měření na excentrickém stanovisku č. 927050254 (Doubravská hora) 

6.5 Zjištěné posuny trigonometrických bodů 

Při porovnání souřadnic 16-ti trigonometrických bodů určených triangulací v roce 

1991 a GNSS v roce 2016 byly zjištěny změny ve výšce i poloze jednotlivých bodů. 

Velikost jednotlivých posunů a směrník vektoru posunu je uveden v následující tabulce. 

Tab. 6.4 – Posuny a směry vektorů posunů trigonometrických bodů 

trigonometrický bod umístění ∆Y (m) ∆X (m) posun (m) směrník (g) 

936010031 kostel Narození 

Panny Marie 

v Orlové 

-0,40 0,20 0,45 330 

936010754 Orlovské jámy -1,68 1,13 2,02 338 

927050232 u vodojemu 

v Orlové 

-0,23 0,34 0,41 362 

927050254 Doubravská hora -0,30 0,53 0,61 367 

936010080 k.ú. Darkov 0,14 0,40 0,42 21 
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936010021 k.ú. Staré město 

u Karviné 

0,09 0,15 0,17 34 

936011230 k.ú. Louky nad Olší 0,68 0,55 0,87 57 

937210090 k.ú. Louky nad Olší 0,44 1,73 1,79 16 

937210100 k.ú. Louky nad Olší 0,60 0,04 0,60 96 

936010864 Důl ČSM – jih -0,05 -0,42 0,42 208 

936010222 evangelický kostel 

ve Stonavě 

0,29 -0,44 0,53 163 

936010240 k.ú. Albrechtice 

u Českého Těšína 

0,02 -0,30 0,30 196 

936010230 k.ú. Horní Suchá -0,03 -0,15 0,15 213 

936010822 Důl Barbora – 

větrací jáma 

-0,49 -0,12 0,50 285 

936010191 k.ú. Prostřední 

Suchá 

0,04 -0,20 0,20 187 

936010070 k.ú. Orlová 1,09 2,09 2,36 31 

Geodetické údaje výše uvedených 16-ti trigonometrických bodů a čtyř nejbližších 

trigonometrických bodů výběrové údržby tvoří přílohu č. 2. 

Pro výpočet přesnosti posunů byly použity střední chyby v poloze 

trigonometrických bodů při triangulaci mT = 2 cm (Typolt 1973) a při měření metodou 

RTK GNSS mG = 3 cm (ta nejméně příznivá hodnota z hlediska přesnosti). Za použití 

vzorce (3.4) byla vypočtena přesnost posunu 3,6 cm. Protože žádný z výše uvedených 

posunů není menší než dvojnásobek vypočtené střední chyby posunu, lze všechny zjištěné 

posuny považovat za prokázané metodou měření s rizikem 5 %. 

Pro přehledné grafické znázornění posunů a jejich konfrontaci s teoretickými 

poklesy povrchu byla vypracovaná mapa v měřítku 1 : 40 000 na podkladu základní mapy 

ČR 1 : 50 000 se zákresem triangulačních listů, dobývacích prostorů, izolinií poklesů,  

trigonometrických bodů a jejich posunů (Příloha č. 3). 
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Z přílohy č. 3 je patrno, že směr posunů trigonometrických bodů směřuje do míst 

s nejvyšší intenzitou dobývání, tj. ke dnu nejbližší poklesové kotliny. Je důležité 

si uvědomit, že vykreslený vektor posunu není trajektorií trigonometrického bodu, na který 

působilo v různém čase dobývání více porubů ve vzdálenosti poloměru plné účinné plochy. 

Největší posun 2,36 m byl zjištěn na TB č. 936010070, který se nachází zhruba uprostřed 

svahu poklesové kotliny o maximálním poklesu 10 m. V jižní části zájmového území byly 

zjištěny posuny na třech trigonometrických bodech, které leží mimo teoretický vliv 

dobývání. Všechny tyto tři body směřují k poklesové kotlině. U trigonometrických bodů 

výběrové údržby nebyl zjišťován posun z důvodu jejich přestabilizování v roce 2005. 

V příloze č. 3 jsou zakresleny 4 nejbližší. 

Vodorovné posuny trigonometrických bodů určené z výsledků polohových měření 

tvoří soubor dat, který může být dále využitelný při ověřování a zkvalitňování metody 

teoretického výpočtu vodorovných posunů. Teoretický posun je funkcí teoretického 

poklesu, jejímž základem je např. podobnost křivky hodnot naklonění s křivkou hodnot 

vodorovných posunů. Při ověřování teoretického posunu je tedy potřeba zabývat 

se současně i ověřením teoretického poklesu, tzn. volbou koeficientů vstupujících 

do teoretického výpočtu poklesů povrchu. K tomu by ovšem bylo nutné navrhnout 

dostatečně rozsáhlou pozorovací stanici povrchových bodů, aby bylo možné polohovým 

i výškovým měřením sledovat utváření poklesové kotliny. Vzhledem k tomu, že určené 

vodorovné posuny trigonometrických bodů nejsou pro ověření teoretického výpočtu 

posunů dostatečné rozsáhlým souborem dat, rozdíly mezi teoretickým a měřeným posunem 

jsem se dále v této práci nezabýval. 

Z výsledků je patrno, že v karvinské části OKR dochází ke značným vodorovným 

posunům půdy, při kterých se také s trigonometrickými body posunou body podrobného 

polohového bodového pole a mezníky stabilizované v lomových bodech vlastnických 

hranic pozemků. 

U trigonometrických a zhušťovacích bodů se souřadnicemi určenými 

v souřadnicovém systému ETRS-89, které se nacházejí na poddolovaném území a v jeho 

nebližším okolí, by správci těchto bodů měli zvýšit četnost jejich periodické údržby, oproti 

údržbě na území bez důlní činnosti. Každopádně v místopisném popisu geodetických údajů 

každého takového bodu, ale i ostatních bodů polohových a výškových sítí, by měla být 

vždy uvedena poznámka „Bod je v poddolované oblasti“. 
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7 NÁVRHY NOVEL BÁŇSKÝCH PŘEDPISŮ 

Na základě výše uvedených výsledků jsem sestavil návrh novel báňských předpisů, 

které přímo upravují důlně měřickou dokumentaci při hlubinném dobývání nerostů, 

a to zákona č. 61/1988 Sb. a vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

7.1 Návrh novely zákona č. 61/1988 Sb. 

Horní právo v České republice tvoří zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., 

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 

vydané na jejich základě. 

Jak již je bylo uvedeno výše, horní zákon č. 44/1988 Sb. stanovuje mj. organizaci 

při hornické činnosti povinnost vést, včas doplňovat a uchovávat důlně měřickou 

dokumentaci. V zákoně č. 61/1988 Sb. jsou mj. rámcově uvedeny objekty a údaje, 

které musí důlně měřická dokumentace zahrnovat.  

V horním právu České republiky není stanovena povinnost organizace, provádějící 

dobývání nerostů v podzemí, aby informovala Státní správu zeměměřictví a katastru 

o velikosti území dotčeného hlubinným dobýváním.  

Proto navrhuji v § 14 zákona č. 61/1988 Sb. vložit za odstavec 2 nový odstavec 3, 

stávají odstavce 3 a 4 budou nyní odstavce 4 a 5, a to takto: 

§ 14 

Důlně měřická a geologická dokumentace 

(1) Důlně měřická a geologická dokumentace
10

) musí zahrnovat zejména údaje 

o ložisku, všechna důlní díla, odvaly, výsypky a odkaliště, jakož i povrchovou situaci 

v rozsahu celého dobývacího prostoru; je-li možno očekávat vzhledem k úložním poměrům 

ložiska účinky dobývání i mimo hranice dobývacího prostoru, musí důlně měřická 

a geologická dokumentace obsahovat povrchovou situaci i v dosahu těchto účinků. Jsou-li 
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důlní díla nebo zařízení umístěna mimo dobývací prostor, musí dokumentace zahrnovat 

i tato díla nebo zařízení. 

(2) Chybí-li důlně měřická nebo geologická dokumentace, popřípadě jsou-li 

neúplné nebo jsou-li v nich závady, může obvodní báňský úřad nařídit vyhotovení nebo 

doplnění těchto dokumentací na náklad organizace. 

(3) Organizace, která provádí činnost podle § 2 písm. b) nebo § 3 písm. a) 

v podzemí, jejichž vliv na povrch je větší než území o ploše 1 km
2
, poskytne 

Zeměměřickému úřadu v Praze a místně příslušnému Katastrálnímu úřadu mapu 

se zákresem skutečně vydobytých ploch a dosahu jejich vlivu na povrch za předchozí 

kalendářní rok, a to do 28. února následujícího kalendářního roku. 

(3) (4) Po ukončení činnosti podle § 2 předá organizace do 12 měsíců obvodnímu 

báňskému úřadu dvě vyhotovení závěrečné zprávy a evidenční listy hlavních důlních děl 

a důlně měřickou a geologickou dokumentaci, které mohou být uloženy trvalým způsobem 

na technickém nosiči dat. 

(4) (5) Po zrušení dobývacího prostoru předá do 2 měsíců příslušný obvodní 

báňský úřad jedno vyhotovení závěrečné zprávy, evidenční listy hlavních důlních děl 

a měřickou a geologickou dokumentaci České geologické službě. 

 

Při stanovení mezní velikosti dotčeného území bylo také přihlédnuto 

ke skutečnosti, že podle bodu 11.10 přílohy vyhlášky Českého úřadu zeměměřického 

a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. 

a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. (jenž byla 

zrušena vyhláškou č. 26/2007 Sb.), byla stanovena hustota trvale stabilizovaných bodů 

polohového bodového pole (základního i podrobného) vzájemnou vzdáleností bodů 

v zastavěném území 150 až 300 m a v nezastavěném území hustotou nejméně jeden bod 

na km
2
. 

Poskytnuté informace využije Zeměměřický úřad pro výkon správy geodetických 

základů České republiky, hlavně při budování, údržbě a obnově bodových polí. Katastrální 
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úřady použijí poskytnuté informace při správě katastru nemovitostí České republiky a při 

správě zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí polohových i výškových. 

7.2 Návrh novely vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

Důlní měřiči a hlavní důlní měřiči nejen na hlubinných dolech, ale i při 

povrchovém dobývání nerostů, se při své práci řídí obecně závaznými právními předpisy, 

a to především vyhláškou Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické 

dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým 

způsobem, která již byla novelizována vyhláškami č. 158/1997 Sb., č. 298/2005 Sb. 

a č. 382/2012 Sb.  

Vyhláška č. 435/1992 Sb., a to ani ve znění jejích novel, doposud neuvádí jako 

jednu z možných měřických metod technologii GNSS, a tudíž i nestanovuje technické 

požadavky měření a výpočtů bodů určovaný touto technologií, obdobně jak je tomu v bodu 

9. přílohy vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou 

se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále vyhláška č. 435/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nestanovuje 

povinnost ověření souřadnic bodů bodových polí, ze kterých je odvozeno důlní bodové 

pole těžební organizace provádějící dobývání nerostů v podzemí, aby se mohla vyloučit 

možnost jejich nestálosti vlivem poddolování, jak je uvedeno v předcházejících kapitolách. 

Proto navrhuji doplnit §§ 6, 7 a 9 vyhlášky č. 435/1992 Sb., a to takto: 

V § 6 doplnit odstavec 5 o větu druhou: 

§ 6 

Důlní polohové bodové pole 

(1) Důlní polohové bodové pole obsahuje 

a) základní důlní polohové bodové pole v podzemí a na povrchu, 

b) podrobné důlní polohové bodové pole v podzemí a na povrchu. 

(2) Základní důlní polohové bodové pole v podzemí tvoří body základních 

orientačních přímek, určených při připojovacím a usměrňovacím měření a body 
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orientačních přímek, které jsou součástí velmi přesných polygonových pořadů. Orientační 

přímky se rozmístí tak, aby délky těchto polygonových pořadů mezi nimi nebyly větší než 

1000 m (příloha č. 1).
4
) 

(3) Podrobné důlní polohové bodové pole v podzemí tvoří body, jejichž poloha byla 

určena důlním polygonovým nebo jiným měřením, které vychází z bodů základního důlního 

polohového bodového pole v podzemí. 

(4) Každá orientační přímka musí být zajištěna alespoň trojicí bodů. 

(5) Základní důlní polohové bodové pole na povrchu tvoří body odvozené ze 

základního polohového bodového pole na povrchu určeného velmi přesnými měřickými 

metodami (příloha č. 2).
4
) Při činnosti podle § 1 v podzemí je nutno ověřit polohu 

výchozích bodů měřickou metodou podle § 9 odst. 3 písm. b) nebo § 9 odst. 4. 

(6) Podrobné důlní polohové bodové pole na povrchu tvoří body, jejichž poloha 

byla určena měřickými metodami odvozením ze základního důlního polohového bodového 

pole na povrchu. Slouží k zaměřování polohopisu všech předmětů měření, potřebných pro 

vedení dokumentace. 

(7) Dokumentace se vyhotovuje v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické 

sítě katastrální (S-JTSK). 

 

V § 7 vložit za odstavec 4 nový odstavec 5, stávají odstavce 5 bude nyní 

odstavce 6:  

§ 7 

Důlní výškové bodové pole 

(1) Důlní výškové bodové pole obsahuje 

a) základní důlní výškové bodové pole v podzemí a na povrchu, 

b) podrobné důlní výškové bodové pole v podzemí a na povrchu. 

(2) Základní důlní výškové bodové pole v podzemí tvoří 

a) trojice bodů v náražích jam jednotlivých horizontů (podzemních děl), jejichž 

výšky jsou určeny přesným výškovým měřením, 
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b) jednotlivé body stabilizované v hlavních důlních (podzemních) dílech, 

vzdálených od sebe nejvíce 300 m, jejichž výšky byly určeny přesným výškovým měřením. 

(3) Podrobné důlní výškové bodové pole v podzemí tvoří body, jejichž výšky byly 

určeny technickým výškovým měřením. 

(4) Důlní výškové bodové pole na povrchu tvoří 

a) základní důlní výškové bodové pole, odvozené z Československé nivelační sítě 

I. až III. řádu, 

b) podrobné důlní výškové bodové pole, odvozené z Československé nivelační sítě 

IV. řádu nebo ze základního důlního výškového bodového pole na povrchu, 

c) body důlního polohového bodového pole na povrchu, jejichž výšky byly určeny 

technickým výškovým měřením. 

(5) Při činnosti podle § 1 v podzemí je nutno ověřit výšky výchozích bodů 

měřickou metodou podle § 9 odst. 3 písm. b) nebo § 9 odst. 4. 

(5) (6) Nadmořské výšky se uvádějí ve výškovém systému baltském po vyrovnání 

(Bpv). 

 

V § 9 vložit za odstavec 3 nový odstavec 4, a v seznamu odkazů pod čarou přidat 

nový odkaz 4a: 

§ 9 

Volba měřických metod 

(1) Při každém měření je třeba přihlížet i na účel a význam zaměřovaných 

skutečností a na možnost budoucího využití výsledků měření. 

(2) Pro měření se použije metod a postupů zajišťujících dostatečnou vnitřní 

kontrolu nebo alespoň dvou různých, na sobě nezávislých způsobů měření, případně 

nezávisle dvakrát opakovaný stejný způsob měření. 

(3) Volba měřických metod a přesnost jednotlivých polohových a výškových měření 

při činnostech podle § 1 odst. 1 je uvedena v přílohách této vyhlášky, a to: 
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a) pro hornickou činnost v podzemí uvedenou v § 2 písm. a), b), c) a g) a činnost 

prováděnou hornickým způsobem v podzemí uvedenou v § 3 písm. d), e), f) a i) citovaného 

zákona v příloze č. 1, 

b) pro hornickou činnost na povrchu uvedenou v § 2 písm. a), b), c), e) a f) 

a činnost prováděnou hornickým způsobem na povrchu uvedenou v § 3 písm. a), b), g) a h) 

citovaného zákona v příloze č. 2. 

(4) Pro účely měření podle této vyhlášky může být použita i technologie 

globálního navigačního družicového systému (GNSS), nebo i jiné měřické metody, 

než jsou uvedeny v odstavci 3, za jejichž volbu a použití odpovídá hlavní důlní měřič. 

Technické požadavky na zaměření a výpočty bodů určených technologií GNSS jsou 

stanoveny zvláštním právním předpisem.
4a

) 

4a
) bod 9. přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Uvedenými návrhy novely vyhlášky č. 435/1992 Sb. dojde mj. k legalizaci 

již začleněné moderní technologie GNSS do důlně měřické praxe, což také přispěje 

ke zvýšení kvality důlně měřické dokumentace. 
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8 ZÁVĚR 

V rámci disertační práce byly technologií GNSS zaměřeny trigonometrické body 

v karvinské části OKR, které byly určeny triangulací provedenou v roce 1991 a jejichž 

stabilizační znaky v terénu přetrvaly. V příloze č. 3 je přehledně rozlišeno, 

které trigonometrické body byly měřeny a na kterých bodech nebylo možné měření 

uskutečnit. Body výběrové údržby měřeny byly, ale vzhledem k tomu, že byly po roce 

1991 nově stabilizované, nelze pohyb těchto bodů vyhodnotit.  

Z výsledků je patrno, že v karvinské části OKR dochází ke značným vodorovným 

posunům povrchu. To má značný dopad na všechny polohově určené body, vodorovnými 

posuny jsou zatížené nejen trigonometrické body, ale také body podrobného polohového 

pole a mezníky stabilizované v lomových bodech vlastnických hranic pozemků. Navíc 

důsledkem nerovnoměrných vodorovných posunů povrchu dochází k vodorovnému 

přetvoření terénu, což se od určité velikosti viditelně na terénu projevuje. V oblastech, 

kde dochází ke stlačování povrchu, můžeme očekávat terénní vlny a v oblastech roztažení 

povrchu se mohou vyskytnout trhliny, případně terénní stupně.  

Cílem disertační práce byl návrh novely zákona č. 61/1988 Sb. a vyhlášky 

č. 435/1992 Sb. a následná využitelnost zjištěných vodorovných posunů při správě 

geodetických základů a katastrální mapy.  

Návrh novely zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, spočívá v zavedení povinnosti těžební 

organizace, která provádí hlubinnou těžbu nerostných surovin, zasílat Zeměměřickému 

úřadu Praha a místně příslušnému Katastrálnímu úřadu mapu s grafickým znázorněním 

rozsahu dobývání a vydobytých ploch v uplynulém kalendářním roce. Zavedením této 

povinnosti se zefektivní údržba bodových polí na poddolovaném území a zároveň nedojde 

ke komplikacím při plnění této povinnosti na straně těžební organizace. Proto navrhuji 

zavedení povinnosti předkládat pouze grafické znázornění rozsahu dobývání, nikoli mapu 

vypočtených poklesů ze skutečně vydobytých ploch, která by sice měla lepší vypovídající 

schopnost, ale těžební organizaci by nepřímo přibyl požadavek zaměstnávat specialistu 

na vlivy poddolování, případně se obracet na soudního znalce v oboru vlivů poddolování. 

Návrh novely vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické 

činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších 
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předpisů, spočívá v zavedení povinnosti připojení měření, které je prováděno na území 

s hlubinnou těžbou nerostných surovin, na body ověřené technologií GNSS nebo jinou 

měřickou metodou. Dále je uveden návrh novely k zařazení technologie GNSS, jako jedné 

z možných měřických metod.  

Cílem disertační práce nebylo samotné provedení legislativních změn, 

ale na základě provedených měření získat informace o vodorovných posunech 

trigonometrických bodů a následně navrhnout způsob, jak zkvalitnit údržbu bodových polí 

a katastrální mapy na poddolovaném území. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

– TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Použité přístroje a postup 

 

South S82-2013 – RTK 

     Výr. číslo S82352117130212 

 

South S82-2013 – dvoufrekvenční 

     Výr. číslo S82352117130212 

 

 

Použitý software: SurvCE 4.0 

 

Použité souřadnice:  Souřadnice byly navázány na ETRS89 (ETRF2000), 
pomocí referenční stanice (viz. další podrobnosti) 
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Základnové body 

 

Všechna měření byla navázána na body navázané na ETRS89(2000). 

 

Souřadnice z RTK 

CFRM           Délka          18° 21’ 11.45814” E 

               Šířka          49° 41’  5.25414” N 

               Elips. výška             373.590 m 

 

Monitoring stanic 

Stabilita základny byla ověřena monitoringem na webu ČUZK a použitá základna byla v 
době měření vyhodnocena jako stabilní. 

Statuty stanic a ověřené souřadnice pro den 6.8.2016 (sobota)   

Stanice Popis B L H (ell.) Status 

CFRM Frýdek-Místek 49°  41' 5.25414" 18°  21' 11.45814" 373.590 Overeno 

 

 

Informace o observacích 

 

               Šikmá v. Poloměr  Svislá v. Počet   Datum a čas 

ID stanoviště  antény   antény   antény    odměrů    konce           SVs/PDOP/Řešení 

1   CFRM        0.000    0.000    0.066            6/08/16 18:45:43 

2   0240        0.000    0.000    1.603     30     6/08/16  7:16:28  15/1.4/Fixovaný 

3   0031        0.000    0.000    1.771     30     6/08/16  7:42:09  11/1.7/Fixovaný 

4   0754        0.000    0.000    1.684     30     6/08/16  8:04:34  14/1.4/Fixovaný 

5   0232        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16  8:42:23  13/1.6/Fixovaný 

6   0080        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16  9:02:02  15/1.6/Fixovaný 

7   0254        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16  9:25:38  12/1.9/Fixovaný 

8   0080        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 10:00:10   8/1.8/Fixovaný 

9   0021        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 10:20:03   8/2.4/Fixovaný 

10  0210        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 10:40:09   8/2.1/Fixovaný 

11  0040        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 11:06:04  18/0.9/Fixovaný 

12  1230        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 11:35:07  15/1.1/Fixovaný 

13  0090        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 11:49:17  13/1.4/Fixovaný 

14  0100        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 11:58:05  13/1.3/Fixovaný 

15  0110        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 12:13:18  14/1.4/Fixovaný 

16  0864        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 12:29:08  15/1.4/Fixovaný 

17  0222        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 12:43:18  16/1.4/Fixovaný 

18  0240        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 12:57:35  16/1.4/Fixovaný 

19  0300        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 13:12:06  17/1.3/Fixovaný 

20  0230        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 14:09:38  18/1.1/Fixovaný 
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21  0822        0.000    0.000    2.558     30     6/08/16 14:31:15  14/1.6/Fixovaný 

22  0191        0.000    0.000    2.558     30     6/08/16 14:53:48  17/1.3/Fixovaný 

23  0070        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 15:13:54  13/1.7/Fixovaný 

24  0031        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 15:24:01  12/2.2/Fixovaný 

25  0754        0.000    0.000    2.558     30     6/08/16 15:31:40  19/1.1/Fixovaný 

26  0232        0.000    0.000    2.558     30     6/08/16 15:40:41   9/2.1/Fixovaný 

27  0254        0.000    0.000    2.107     30     6/08/16 15:58:33  15/1.3/Fixovaný 

28  0021        0.000    0.000    2.208     30     6/08/16 16:18:53  14/1.4/Fixovaný 

29  0080        0.000    0.000    2.208     30     6/08/16 16:28:14  14/1.3/Fixovaný 

30  0040        0.000    0.000    2.208     30     6/08/16 16:44:55  19/0.9/Fixovaný 

31  1230        0.000    0.000    2.558     30     6/08/16 16:59:26  15/1.2/Fixovaný 

32  0100        0.000    0.000    2.208     30     6/08/16 17:07:55  15/1.2/Fixovaný 

33  0090        0.000    0.000    2.208     30     6/08/16 17:12:43  13/1.4/Fixovaný 

34  0864        0.000    0.000    2.208     30     6/08/16 17:25:45  17/1.1/Fixovaný 

35  0240        0.000    0.000    2.208     30     6/08/16 17:39:29  18/1.1/Fixovaný 

36  0222        0.000    0.000    2.558     30     6/08/16 17:51:13  13/1.7/Fixovaný 

37  0822        0.000    0.000    2.558     30     6/08/16 18:05:28  15/1.4/Fixovaný 

38  0230        0.000    0.000    2.007     30     6/08/16 18:18:10  19/1.1/Fixovaný 

39  0191        0.000    0.000    2.507     30     6/08/16 18:30:41  17/1.3/Fixovaný 

40  0070        0.000    0.000    2.308     30     6/08/16 18:45:43  17/1.3/Fixovaný 

 

Měřené body 

Jméno             Souřadnice                                          HRMS   VRMS   

0240            49° 49' 41.61769" N, 18° 24'  6.89170" E,   320.059m  0.022  0.039 

0031            49° 50' 43.58433" N, 18° 25' 44.40708" E,   267.941m  0.022  0.033 

0754            49° 50' 52.40849" N, 18° 26' 38.98831" E,   307.278m  0.021  0.025 

0232            49° 51' 51.69155" N, 18° 26' 30.59097" E,   320.764m  0.022  0.033 

0080            49° 53' 50.43082" N, 18° 27' 46.19854" E,   288.072m  0.022  0.033 

0254            49° 51' 54.89997" N, 18° 28' 43.67517" E,   322.808m  0.028  0.043 

0080            49° 50' 38.10936" N, 18° 32'  0.20597" E,   271.082m  0.019  0.032 

0021            49° 51' 25.16986" N, 18° 31'  1.32311" E,   263.921m  0.017  0.022 

0210            49° 52' 35.10494" N, 18° 31' 18.17269" E,   272.257m  0.041  0.049 

0040            49° 50' 33.35173" N, 18° 34' 22.23495" E,   334.303m  0.014  0.018 

1230            49° 49' 51.66342" N, 18° 34'  7.41559" E,   279.802m  0.022  0.029 

0090            49° 49' 18.33733" N, 18° 34' 31.87865" E,   287.588m  0.018  0.025 

0100            49° 48' 38.64157" N, 18° 34' 53.19815" E,   292.053m  0.022  0.031 

0110            49° 47' 30.91385" N, 18° 35' 42.24243" E,   294.523m  0.009  0.014 

0864            49° 48'  8.03795" N, 18° 33' 11.37597" E,   319.513m  0.014  0.024 

0222            49° 48' 26.61868" N, 18° 31' 25.14551" E,   305.828m  0.015  0.027 

0240            49° 47' 48.61050" N, 18° 31' 29.26754" E,   320.103m  0.010  0.018 

0300            49° 46' 33.44257" N, 18° 32' 22.42322" E,   365.791m  0.012  0.021 

0230            49° 47' 30.09118" N, 18° 28' 41.01964" E,   326.418m  0.013  0.017 

0822            49° 48' 41.33625" N, 18° 29' 30.33058" E,   316.191m  0.032  0.053 

0191            49° 47' 44.43446" N, 18° 26' 45.69340" E,   324.409m  0.007  0.013 

0070            49° 50' 21.54410" N, 18° 26' 36.34607" E,   284.802m  0.015  0.034 
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0031            49° 50' 43.58367" N, 18° 25' 44.40697" E,   268.009m  0.020  0.053 

0754            49° 50' 52.40825" N, 18° 26' 38.98788" E,   307.321m  0.009  0.017 

0232            49° 51' 51.69141" N, 18° 26' 30.59029" E,   320.742m  0.014  0.029 

0254            49° 51' 54.90050" N, 18° 28' 43.67553" E,   322.842m  0.012  0.022 

0021            49° 51' 25.17006" N, 18° 31'  1.32309" E,   263.912m  0.016  0.026 

0080            49° 50' 38.11002" N, 18° 32'  0.20540" E,   271.076m  0.028  0.043 

0040            49° 50' 33.35182" N, 18° 34' 22.23445" E,   334.309m  0.018  0.025 

1230            49° 49' 51.66313" N, 18° 34'  7.41448" E,   279.723m  0.024  0.034 

0100            49° 48' 38.64280" N, 18° 34' 53.19802" E,   291.990m  0.017  0.023 

0090            49° 49' 18.33854" N, 18° 34' 31.87968" E,   287.544m  0.019  0.027 

0864            49° 48'  8.03813" N, 18° 33' 11.37555" E,   319.508m  0.014  0.018 

0240            49° 47' 48.61043" N, 18° 31' 29.26753" E,   320.109m  0.010  0.014 

0222            49° 48' 26.61711" N, 18° 31' 25.14541" E,   305.808m  0.014  0.025 

0822            49° 48' 41.33493" N, 18° 29' 30.33023" E,   316.169m  0.021  0.042 

0230            49° 47' 30.09107" N, 18° 28' 41.01917" E,   326.411m  0.009  0.018 

0191            49° 47' 44.43421" N, 18° 26' 45.69341" E,   324.401m  0.011  0.022 

0070            49° 50' 21.54476" N, 18° 26' 36.34642" E,   284.782m  0.011  0.021 

 

Parametry transformace 

Pro transformaci byla použita zpřesněná globální transformace mezi ETR89 a S-JTSK. 

 

S-JTSK souřadnice měřených bodů 

 

Číslo bodu        Y           X        H(Bpv)      Popis                  

936060240        462117.11  1103102.23   277.63    

936010031        460014.91  1101357.55   225.58    

936010754        458905.45  1101176.87   264.93    

927050232        458919.91  1099337.54   278.46    

927050080        457110.17  1095807.17   245.87    

927050254        456262.86  1099459.73   280.53    

936010080        452546.16  1102148.37   228.81    

936010021        453598.86  1100602.42   221.66    

927050210        453085.50  1098476.66   230.05    

937210040        449729.87  1102527.38   292.06    

936011230        450130.27  1103786.97   237.53    

937210090        449727.08  1104853.17   245.29    

937210100        449402.40  1106110.37   249.73    

937210110        448595.38  1108275.90   252.15    

936010864        451508.85  1106886.30   277.15    

936010222        453578.74  1106139.68   263.46    



Marek Mikoláš: Vliv hlubinného dobývání na polohové geodetické základy v OKR 

2018 95  

936010240        453593.26  1107316.82   277.71    

936010300        452724.48  1109718.83   323.35    

936010230        456994.14  1107609.07   283.98    

936010822        455829.09  1105497.05   273.80    

936010191        459256.00  1106975.70   281.96    

936010070        459037.56  1102122.77   242.44    

936010031        460014.92  1101357.57   225.65    

936010754        458905.46  1101176.87   264.98    

927050232        458919.92  1099337.54   278.44    

927050254        456262.85  1099459.72   280.57    

936010021        453598.86  1100602.41   221.65    

936010080        452546.17  1102148.35   228.80    

937210040        449729.88  1102527.38   292.06    

936011230        450130.30  1103786.97   237.45    

937210100        449402.40  1106110.33   249.67    

937210090        449727.06  1104853.14   245.25    

936010864        451508.86  1106886.30   277.15    

936010240        453593.26  1107316.82   277.72    

936010222        453578.75  1106139.73   263.44    

936010822        455829.10  1105497.09   273.78    

936010230        456994.15  1107609.07   283.97    

936010191        459256.00  1106975.71   281.95    

936010070        459037.55  1102122.75   242.42    

 

Aritmetický průměr souřadnic blízkých bodů 

 

Číslo bodu                  Y           X        H(Bpv) 

936010031            460014.913  1101357.548   225.578 

936010031            460014.917  1101357.568   225.646 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              460014.91   1101357.56    225.61 

Max. rozdíl:              0.002        0.010     0.034  

Čas. odstup:           7:42:22 

 

936010754            458905.447  1101176.867   264.933 

936010754            458905.456  1101176.873   264.976 

------------------------------------------------------ 
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Průměr:              458905.45   1101176.87    264.95 

Max. rozdíl:              0.005        0.003     0.021  

Čas. odstup:           7:27:36 

 

927050232            458919.909  1099337.542   278.461 

927050232            458919.923  1099337.545   278.439 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              458919.92   1099337.54    278.45 

Max. rozdíl:              0.007        0.002     0.011  

Čas. odstup:           6:58:48 

 

927050254            456262.862  1099459.733   280.532 

927050254            456262.853  1099459.717   280.566 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              456262.86   1099459.72    280.55 

Max. rozdíl:              0.004        0.008     0.017  

Čas. odstup:           6:33:25 

 

936010080            452546.157  1102148.370   228.808 

936010080            452546.167  1102148.349   228.802 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              452546.16   1102148.36    228.80 

Max. rozdíl:              0.005        0.011     0.003  

Čas. odstup:           6:28:34 

 

936010021            453598.858  1100602.421   221.662 

936010021            453598.858  1100602.415   221.653 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              453598.86   1100602.42    221.66 

Max. rozdíl:              0.000        0.003     0.004  

Čas. odstup:           5:59:20 

 

937210040            449729.872  1102527.381   292.057 

937210040            449729.882  1102527.378   292.063 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              449729.88   1102527.38    292.06 

Max. rozdíl:              0.005        0.002     0.003  
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Čas. odstup:           5:39:21 

 

936011230            450130.274  1103786.965   237.526 

936011230            450130.297  1103786.972   237.447 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              450130.29   1103786.97    237.49 

Max. rozdíl:              0.011        0.004     0.040  

Čas. odstup:           5:24:49 

 

937210090            449727.080  1104853.172   245.292 

937210090            449727.057  1104853.136   245.248 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              449727.07   1104853.15    245.27 

Max. rozdíl:              0.012        0.018     0.022  

Čas. odstup:           5:23:56 

 

937210100            449402.399  1106110.369   249.730 

937210100            449402.398  1106110.331   249.667 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              449402.40   1106110.35    249.70 

Max. rozdíl:              0.000        0.019     0.031  

Čas. odstup:           5:10:20 

 

936010864            451508.851  1106886.304   277.152 

936010864            451508.858  1106886.298   277.147 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              451508.85   1106886.30    277.15 

Max. rozdíl:              0.004        0.003     0.002  

Čas. odstup:           4:57:07 

 

936010222            453578.744  1106139.685   263.460 

936010222            453578.750  1106139.733   263.440 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              453578.75   1106139.71    263.45 

Max. rozdíl:              0.003        0.024     0.010  

Čas. odstup:           5:08:25 
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936010240            453593.259  1107316.822   277.711 

936010240            453593.259  1107316.824   277.717 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              453593.26   1107316.82    277.71 

Max. rozdíl:              0.000        0.001     0.003  

Čas. odstup:           4:42:24 

 

936010230            456994.145  1107609.066   283.977 

936010230            456994.154  1107609.068   283.970 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              456994.15   1107609.07    283.97 

Max. rozdíl:              0.005        0.001     0.004  

Čas. odstup:           4:09:02 

 

936010822            455829.087  1105497.050   273.804 

936010822            455829.097  1105497.091   273.782 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              455829.09   1105497.07    273.79 

Max. rozdíl:              0.005        0.020     0.011  

Čas. odstup:           3:34:43 

 

936010191            459256.000  1106975.699   281.956 

936010191            459256.000  1106975.707   281.948 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              459256.00   1106975.70    281.95 

Max. rozdíl:              0.000        0.004     0.004  

Čas. odstup:           3:37:23 

 

936010070            459037.558  1102122.774   242.436 

936010070            459037.549  1102122.754   242.416 

------------------------------------------------------ 

Průměr:              459037.55   1102122.76    242.43 

Max. rozdíl:              0.004        0.010     0.010  

Čas. odstup:           3:32:19 
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Schéma rozložení měřených bodů 

 

 

Seznam definitivních souřadnic S-JTSK 

 

Číslo bodu           Y           X        H(Bpv)       

936060240        462117.11  1103102.23   277.63         

936010031        460014.91  1101357.56   225.61         

936010754        458905.45  1101176.87   264.95         

927050232        458919.92  1099337.54   278.45         

927050080        457110.17  1095807.17   245.87         

927050254        456262.86  1099459.72   280.55         

936010080        452546.16  1102148.36   228.80         

936010021        453598.86  1100602.42   221.66         

927050210        453085.50  1098476.66   230.05         

937210040        449729.88  1102527.38   292.06         

936011230        450130.29  1103786.97   237.49         

937210090        449727.07  1104853.15   245.27         

937210100        449402.40  1106110.35   249.70         

937210110        448595.38  1108275.90   252.15         

936010864        451508.85  1106886.30   277.15         

936010222        453578.75  1106139.71   263.45         

936010070

936010191

936010822

936010230

936010300

936010240

936010222
936010864

937210110

937210100

937210090

936011230

937210040

927050210

936010021

936010080

927050254

927050080

927050232

936010754936010031

936060240

CFRM

20.0 km
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936010240        453593.26  1107316.82   277.71         

936010300        452724.48  1109718.83   323.35         

936010230        456994.15  1107609.07   283.97         

936010822        455829.09  1105497.07   273.79         

936010191        459256.00  1106975.70   281.95         

936010070        459037.55  1102122.76   242.43         
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PŘÍLOHA Č. 2 

– GEODETICKÉ ÚDAJE TRIGONOMETRICKÝCH BODŮ 
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PŘÍLOHA Č. 3 

– MAPA KARVINSKÉ ČÁSTI OKR 


