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Bakalářská práce se věnuje dokumentaci části jeskynního systému Býčí skály, konkrétně 

Balkónové chodby, chodby Balkóta a části chodby Kóta 314 v podobě půdorysu, rozvinutého 

podélného řezu a příčných řezů v měřítku 1:250. Práce obsahuje stručný popis lokality, 

postup prací od rekognoskace a doplnění stávající měřické sítě po podrobné měření 

a samotnou tvorbu výsledné mapy v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. 

K podrobnému měření byla využita zvláštní speleologická metoda měření přístrojem DistoX2 

s tvorbou měřického náčrtu na tabletu v programu TopoDroid. 
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The bachelor thesis deals with documentation of the part of cave system Býčí skála, namely 

of the passages Balkónová chodba, Balkóta and part of the passage Kóta 314 in the form 

of a ground plan, extended longitudinal section and cross sections in the scale of 1:250. 

The thesis contains a short description of the locality, steps from recognition and completion 

of the existing measuring network to a detailed survey and creating of the final map 

in the JTSK coordinate system and the Bpv height system. For the detailed measurement was 

used a special speleological measuring method utilizing a device DistoX2 with a tablet 

and the program TopoDroid for creation of the measuring sketch. 
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1 ÚVOD 
 

Cílem této práce je grafická dokumentace části jeskyně Býčí skály, která se 

nachází ve střední části Moravského krasu, konkrétně Balkónové chodby, chodby Balkóta 

a části chodby Kóta 314. Podrobné měření v zadané lokalitě bylo prováděno pomocí 

elektronického sběru dat a následně proběhlo zpracování v CAD systému v měřítku 1:250 

v podobě půdorysu, rozvinutého podélného řezu a příčných řezů. 

Obsahem následujících kapitol je popis zadané lokality, přípravných prací včetně 

získání dostupných podkladů, rekognoskace a doplnění stávající měřické sítě. Dále 

postup měřických prací spojených s realizací jednostranně orientovaného volného 

polygonového pořadu usměrněného pomocí gyroteodolitu v jeho koncové části, 

výškovým připojením měřické sítě a podrobným mapováním vycházejícím z tohoto 

pořadu. K podrobnému měření bylo použito elektronické zařízení DistoX2 v kombinaci 

s tabletem, do kterého byla přímo v terénu přenášena naměřená data a vyhotoven měřický 

náčrt. Následoval výpočet a zpracování získaných dat, z kterých byly vyhotoveny finální 

mapy v grafické podobě. 
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2 LOKALITA 
 

2.1 Moravský kras 
 

Moravský kras je nejznámější krasové území České republiky nacházející se 

v severní části Jihomoravského kraje v okrese Blansko. Je tvořen z vápenců útesových, 

korálových i jiných uložených zde, v době devonské před 350-380 miliony let na dně 

moře, které do těchto míst zasahovalo od severu. Jeskyně, krápníky, ponorné řeky, 

propasti, závrty a ještě mnohé další úkazy tvoří soubor přírodních jevů, kterým říkáme 

kras. [1] Od roku 1956 je nejcennější část Moravského krasu prohlášena za chráněnou 

krajinnou oblast. Na celém území CHKO je evidováno přes 1100 jeskyní, z nichž pět je 

zpřístupněno veřejnosti. Jeskynní sedimenty dochovaly jedinečné doklady osídlení území 

člověkem neandrtálským před více než 120 000 lety a dochovaly se i světově proslulé 

rytiny zvířat kultury magdalénienu z konce paleolitu (10-13 tisíc let před n.l.). Hutnické 

dílny z doby Velkomoravské říše (8. - 9. století n.l.) využívaly železnou rudu střední části 

Moravského krasu. Jeho pestrost dokumentuje 21 druhů netopýrů a vrápenců. [2] V roce 

2016 bylo na území CHKO pozorováno úspěšné zahnízdění a vyvedení mláďat sokola 

stěhovavého. [4] 

Obr. 2.1 – CHKO Moravský Kras [5] 

 



12 

 

2.2 Býčí skála 
 

Jeskyně Býčí skála se nachází (ve střední části Moravského krasu) 

v severovýchodní části Josefovského údolí. Její vchody leží při patě stejnojmenného 

skalního masivu nad Křtinským potokem, do kterého se o něco níže po proudu vlévá 

Jedovnický potok. Býčí skála byla původně vývěrem Jedovnického potoka. Spolu 

s Rudickým propadáním tvoří jeskyně druhý nejdelší jeskynní systém v České republice 

(po Amatérské jeskyni) o celkové délce přes 17 kilometrů. [6] 

 

Stará Býčí skála 

Stará Býčí skála je její část přístupná od nepaměti. Jedná se o cca 350 m dlouhou 

tunelovitou chodbu s řadou odboček, končící tzv. Šenkovým sifonem. Toto 

pojmenování nese po lesníku Aloisu Šenkovi z blízké osady Josefov, který se v letech 

1888-9 pokoušel na voru za nízkých vodních stavů proniknout přes toto jezírko. Prý si 

také všiml, že hladina sifonu nezávisí na průtoku Křtinského potoka. [8] 

 

Nová Býčí skála 

 O překonání Šenkova sifonu se snažily desítky jeskynních badatelů. V roce 1912 

si skupina pod vedením G. Nouackha půjčuje potápěcí přístroj a pokouší se proniknout 

přes sifon. Pro nedostatečné osvětlení a zvířené bahno na dně sifonu se pokus nevydařil. 

Po tomto nezdaru se jeskyňáři pokusili sifon překonat odstřelováním stropu. Na počátku 

první světové války však museli práce ukončit. V roce 1920 byl proveden pokus 

o vyčerpání sifonu na základě projektu K. Matzialka. Pokus byl úspěšný a 7. 12. 1920 se 

při snížení hladiny sifonu o 2-3 m podařilo Šenkův sifon překonat. Touto cestou vnikli 

badatelé do nového jeskynního systému o délce skoro půl kilometru, na jehož konci se 

nachází další sifon. Tato část jeskynního systému byla nazvána Nová Býčí skála. Ukázalo 

se, že Šenkův sifon je samostatné jezírko plněné zejména skapovými vodami a malým, 

v té době neznámým, přítokem z pravé strany. V roce 1927 byla cesta do Nové Býčí skály 

opět uzavřena, neboť velká povodeň naplnila Šenkův sifon. V roce 1947 bylo zahájeno 

opětovné čerpání Šenkova sifonu a jeskyňáři se tak znovu dostali do Nové Býčí skály. [8] 

 

Hlavní chodbu jeskyně vytváří bývalé a od Nové Býčí skály aktivní řečiště 

Jedovnického potoka. Díky němu protékají jeskyní pravidelné tzv. „velké vody“, 

opakující se zpravidla po 25 letech. Tyto povodně způsobují, že voda s velkou erozní 



13 

 

silou protéká celou jeskyní až ke vchodům a těmi ven. Proto se nevytvořily žádné 

významné krápníkové útvary ve Staré Býčí skále. Krápníková výzdoba je až v zadní 

části jeskyně od tzv. Prolomené skály dále a v horních patrech. [7] 

Jeskyně Býčí skála je pod svým názvem známa už od pradávna z různých bájí 

a pověstí ještě před nalezením sošky bronzového býka. První zmínka o jejím názvu je 

z roku 1804 v popisech brněnského pedagoga Christiana Karla Andrého. V 19.století 

byly nalezeny uhlíky a lidské kosti, které zaujaly lékaře a badatele Jindřicha Wankela 

(přezdívaného „otec moravské archeologie“). V roce 1869 nalezli dva studenti 

v Předsíni jeskyně hliněnou nádobu s bronzovou soškou býka, obalenou zuhelnatělým 

prosem. Na čele, na plecích a páteři byl býček zdobený železem a v místě očí byl dříve 

patrně vsazen kousek skla. Následně zde byl právě pod vedením Jindřicha Walkela 

učiněn známý a unikátní archeologický objev pohřebiště a obětiště z doby halštatské. 

[6] 

Za německé okupace měla být jeskyně využívána jako zbrojní továrna na výrobu 

leteckých motorů. Podlaha Předsíně byla vylita betonem a oba vchody do jeskyně 

uzavřeny. Výroba ale v této jeskyni nikdy nezačala a prostor byl využíván pouze jako 

sklad. [6] 

 

 

Obr. 2.2 – Skalní stěna nad vchody do jeskyně Býčí skála (Foto K. Vrtíková) 
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2.3 Balkónová chodba, Balkóta a Kóta 314 
 

Hlavním objektem dokumentovaného prostoru je jeskynní chodba Balkónová – 

Balkóta – Kóta 314. (viz obr. 2.3 a příloha č. 12) Jedná se o téměř horizontální chodbu 

přirozeně vytvořenou bývalým paleotokem, aktuálně je suchá a volně průchozí. Její 

průřez je rozmanitých tvarů a přibližné šíře 1-4 m a výšky převážně 2-7 m, převažuje však 

tvar vřetenovitý s typickým zúžením v nejnižším a nejvyšším místě řezu chodbou. 

Chodba je zcela bez sintrové výzdoby, její dno je tvořeno převážně štěrkovými 

a písčitými sedimenty, v chodbě se často vyskytují podélné lavice v různých výškách, 

místy též pokryté vrstvou sedimentů. Při postupu od jejího konce (proti směru paleotoku) 

na Balkóně v Hlinitých síních je pojmenována jakožto Balkónová a ubíhá JVJ směrem 

do vzdálenosti 22 m a tam se stáčí k Z do prostor, které nebyly předmětem dokumentace 

v rámci této BP. Z tohoto místa pokračuje v původním směru již chodba Balkóta, která 

se po několika metrech stáčí k V. V místech tohoto stočení je při dně chodby nízká 

odbočka délky 7 m k Z. Na 38. m celé chodby se chodba ve vertikálním směru nakrátko 

rozdvojuje a pak zase spojí. Na 40. m se chodba stáčí k JV a na 48. m odbočuje k S spojka 

do systému plazivek s názvem Buzgaňk. Posléze se chodba stáčí krátce do J směru 

a vstupuje do Dómu plavičů, kde chodba přechází v 24 m vysoký komín, který se zužuje 

do neprůlezných profilů. Následně se chodba vlní a generelně směřuje k VJV, na 72. m 

z ní odbočuje k J 4 m dlouhá plazivka Nora a na 87. m se nachází druhé spojení 

s Buzgaňkem, které směřuje opět k S. Zde již chodba nese jméno Kóta 314 a směřuje 

odtud k J do prostor dokumentovaných kolegyní Kateřinou Vrtíkovou. 

 Popsaný 80 m dlouhý úsek představuje z genetického hlediska chodbu vytvořenou 

stejným způsobem jedním tokem, avšak v různých svých částech nese odlišné názvy 

z důvodu postupu objevných prací. Po objevu Nové Býčí skály v roce 1920 byl v těsném 

sousedství dokumentované chodby volně přístupný pouze systém plazivek Buzgaňk 

a Hlinité síně. Vlastní chodba však byla neprůchozí a z důvodu historického vývoje 

potoční sítě zcela zaplněna štěrkovými, písčitými a jílovitými sedimenty a tudíž ve svém 

průběhu neznámá. Pouze v JV stěně Hlinitých síní v prostoru skalní lavice zvané Balkón 

bylo patrné Okno se vstupem do chodby vyplněným štěrkovým profilem a přibližně 

v polovině délky Buzgaňku se nacházel úzký průlez do fragmentu chodby, z níž byl 

sediment přes Buzgaňk přirozeně při povodních vyplaven. Tento krátký úsek chodby, 

dómek 3x7x3 m, byl pojmenován jakožto Kóta 314 podle zjištěné nadmořské výšky. 
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 V průběhu let 1920-90 nelze vyloučit sporadické výkopové práce menšího 

rozsahu na Kótě 314, zprávy jeskyňářských skupin z uvedeného období nebyly pro účely 

této BP zkoumány. Intenzivní výzkum v oblasti lze dokumentovat až od 90. let 20. stol. 

 V letech 1993-5 byly po rozšíření průlezu na Kótu 314 provedeny výkopové práce 

do S směru a postupně došlo k prodloužení původního dómku o 10 m dlouhou plazivku, 

která sledovala stropní kanálek současné chodby. Na jejím konci se nacházel menší volný 

dómek (4 x 2,5 x 2 m). 

 V roce 2000 byly zahájeny práce na odklízení sedimentů z chodby mířící 

z Kóty 314 J směrem, ve dvou etapách v letech 2000-1 a 2003-4 bylo pomocí kopání 

a zejména hydrotěžby provedeno vyklizení sedimentů a dosaženo větveného systému 

chodeb v celkové délce přibližně 150 m. Hydrotěžba je metoda těžby sedimentů, kdy se 

sedimenty rozplaví proudem vody a následně nechají odtéct, odsát hadicemi nebo se 

odčerpají kalovým čerpadlem. 

 Ve stejném období, v roce 2003, byla zahájena hydrotěžba v Okně v Hlinitých 

síních a vyklízená chodba JVJ směru byla nazvána jako Balkónová. Těžba dosáhla 

po 22 m křižovatky a pokračovala k Z do prostor, které nejsou předmětem dokumentace 

v rámci této bakalářské práce. Chodba pokračující z této křižovatky dále J směrem byla 

v té době pro nepříznivé transportní podmínky vyklizena jen do vzdálenosti asi 2 m a 

nazvána jako chodba Bůh ví kam. Tento název se v současné době již nepoužívá a chodba 

nese jméno Balkóta. Práce na tomto místě pokračovaly v roce 2005 kopáním, následně 

byla nasazena hydrotěžba s odsáváním sedimentů hadicí, ale s ohledem na klesající 

tendenci chodby a rozměry valounů štěrkových nánosů se postup zastavil. Chodba se 

však přiblížila k Buzgaňku a v jeho stěně se podařilo vytipovat neprůlezný kanál, kde 

byla fixována hadice a tlakována vodou z čerpadla. Takto odspodu přivedená voda začala 

vyvěrat na prozatímním koncovém místě Balkóty. Opakovaným napouštěním a 

vypouštěním vody se sedimenty přes Buzgaňk bylo dosaženo vyklizení tohoto segmentu 

Balkóty a na závěr byl rozšířen i neprůlezný napouštěcí kanál. Z tohoto místa byla 

Balkóta opět hydrotěžbou rychle vyklízena dále směrem k J a na konci roku byl objeven 

Dóm plavičů s vysokým komínem. Ten byl následně horolezecky zdolán až do výše přes 

20 m, další postup znemožňuje neprůlezný profil komína. V následujících dnech byl Dóm 

plavičů již spojen s nejsevernějším místem chodby vedoucí z Kóty 314. V roce 2006 bylo 

provedeno odtěžení sedimentů tak, aby byla zajištěna bezproblémová průchodnost celou 

Balkótou. Zatím poslední práce v dokumentované chodbě byly provedeny v roce 2009 v 
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prostoru Dómu plavičů, kde bylo provedeno vyklizení sedimentů v těžce průchodných 

místech a objevena jedna odbočující chodba nazvaná Nora. [12] 

 

 

Obr. 2.3 – Orientační mapa části jeskyně Býčí skála 
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3 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
 

3.1 Stávající podklady 
 

Pro výpočet hlavního polygonového pořadu byly převzaty osnovy měřených 

směrů z bodů BS526A až BS711 od Bc. J. Staufčíka, které byly změřeny v rámci jeho 

bakalářské práce obhájené v roce 2017. Společně s ní bylo převzato i jeho nivelační 

měření z bodu BS526A až BS711. (příloha č. 1) 

 

Souřadnice bodů BS501, BS502A a BS503B pro usměrnění polygonového pořadu 

byly převzaty z diplomové práce Ing. R. Skuliny obhájené v roce 2013. 

 

Tab. 3.1 – Převzaté souřadnice 

Bod Y [m] X [m] H [m]

BS501 590 611,884 1 149 024,192 308,247

BS502A 590 552,022 1 149 007,364 309,964

BS503B 590 497,648 1 148 993,422 309,481  

 

Pro výpočet vedlejšího polygonového pořadu Buzgaňkem bylo převzato zaměření 

provedené RNDr. D. Hyprem v roce 1993 z bodu 110 (= BS517) po bod 110.32, dále 

zaměření provedené studenty (Galata & spol., Komárek & spol.) v rámci Speleologického 

mapování po bodech D. Hypra v roce 2016 (přílohy č. 2 a 3) a korekční konstanty 

k závěsným kompasům, které byly poskytnuty vedoucím práce. 

 

Tab. 3.2 – Korekční konstanty závěsných kompasů pro měřené azimuty

Závěsný kompas Oprava [°] Měřická skupina

Freiberger v.č. 133081 (Tartaros) +0,2 D. Hypr

Freigerber v.č. 150405 (ÚGED) -0,8 studenti - skupina Komárek

Meopta v.č. 405324 (ÚGED) -0,4 studenti - skupina Galata  
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3.2 Rekognoskace 
 

 Rekognoskace lokality zahrnuje zjištění stavu jeskyně, její průchodnosti, možnost 

využití a doplnění stávající měřické sítě, použití měřických přístrojů a dalšího vybavení. 

Rekognoskace byla provedena dne 8. 7. 2017 společně s vedoucím bakalářské práce. 

 Při ní byly nalezeny body Franci 1.34 a 1.98 s trvalou stabilizací nerezovými vruty 

v hmoždince s hliníkovým štítkem. Dále body Hypr 220 a 220.4, jejichž trvalá stabilizace 

je provedena ocelovými imbusy zatlučenými na sucho do vyvrtaného otvoru. 

 

 

Obr. 3.1 – Ukázka stávající stabilizace (Foto K. Velecká) 

 

3.3 Doplnění stávající měřické sítě 
 

 Některé body hlavního polygonového pořadu nebyly stabilizovány, protože 

konfigurace chodby neumožňovala, aby byly zvoleny tak, aby bylo možné pod nebo nad 

nimi centrovat teodolit. Pro jejich dočasnou „stabilizaci“ byla použita trojpodstavcová 

souprava, která eliminuje chybu z centrace. Jednalo se o body BS713.d až BS716.d. 

Ostatní body (BS711, BS712, BS717, BS718, BS719.o, BS719.š. BS720-BS723) byly 

trvale stabilizovány zacementovanými nerezovými šrouby s důlkem nebo se zářezem 

(viz obr. 3.2), které byly vsazeny do vyvrtaných děr v podlaze, stěně nebo i ve stropě 

jeskyně vedoucím práce v letech 2016 a 2017, ještě před naším příchodem na lokalitu.  
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Obr. 3.2 – Ukázka stabilizace a cílení na nových bodech (Foto R. Kratochvíl) 

 

 Body vedlejšího polygonového pořadu v části Balkónová chodba, Balkóta 

a Kóta 314 byly signalizovány voskovou křídou na skalních stěnách současně až při 

měření polygonu a podrobném měřením. 
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4 MĚŘICKÉ PRÁCE 
 

 Následující kapitola zahrnuje veškeré použité metody měření, které vedou 

k vyhotovení finální mapy. 

 

Průběh měření: 

8. - 11. 7. 2017 rekognoskace lokality, zaměření vodorovných a zenitových úhlů, 

 připojení štíhlým trojúhelníkem a nivelace (Kaňony – Hlinité síně), 

 určení hodnot výškového odsazení terčů 

1. - 5. 8. 2017 kalibrace DistaX2, podrobné měření (Kóta 314, Balkóta, Balkónová 

 chodba) 

6. a 7. 9. 2017 nivelace a přenesení výšky pomocí zavěšeného pásma (Hlinité síně) 

2. - 4. 12. 2017 měření gyroteodolitem, zaměření vodorovných a zenitových úhlů 

 a nivelace (Hlinité síně) 

 

4.1 Hlavní polygonový pořad 
 

4.1.1 Zkouška terčů 
 

 Před měřením bylo zjištěno převýšení mezi středem terčů (použitých pro měření 

hlavního polygonového pořadu) a průsečíkem záměrné přímky s točnou osou teodolitu, 

z kterého byly spočítány opravy zenitových úhlů. 

 

    ∆ℎ = 𝑉𝑠 + 𝑆′ ∙ cos 𝑍𝑇 −  𝑉𝑐
𝑇  

 −∆ℎ = 𝑉𝑠 + 𝑆′ ∙ cos 𝑍𝑍 −  𝑉𝑐
𝑍  

∆𝑉𝑠𝑐 =  
𝑆′ ∙ cos 𝑍 +  𝑆′ ∙ cos 𝑍 𝑍𝑍  𝑇𝑇

2
 

 

Tab. 4.1 – Určené hodnoty výškového 

odsazení terčů 

 

            Obr. 4.1 – Zkouška terčů 

 

 

 

Terč Převýšení 

T1 -0,0050 m 

T2 -0,0056 m 
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4.1.2 Úhlové měření 
 

Měřické vybavení: 

 

Použitý měřický přístroj: 

• Teodolit Zeiss Theo 010A (v.č.809707) 

 

Použité měřické pomůcky: 

• 3x hliníkový stativ 

• 1x dřevěný stativ 

• 2x terč Zeiss 

• 2x trojnožka 

• 3x olovnice 

• 3x provaz k zatížení stativů ve vodě 

• 2x bílá deska z dřevotřísky 

• 2x kbelík na vodu 

• 1x svinovací metr 

Obr. 4.2 – Teodolit Zeiss Theo 010A 

        (Foto K. Velecká)  

 

 

 Obr. 4.3 – Signalizace bodu BS719.o Obr. 4.4 – Způsob zavěšení centrační 

(Foto K. Vrtíková)   olovnice (Foto R. Kratochvíl) 
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Průběh měření: 

 

 Polygonový pořad byl měřen s využitím teodolitu Zeiss Theo 010A částečně 

po trvale stabilizovaných bodech a částečně po bodech nestabilizovaných pomocí 

trojpodstavcové soupravy (viz obr. 4.5). U stabilizovaných bodů byla provedena 

horizontace a optická centrace. V případě bodu ve stropě probíhala centrace přístroje 

pod měřickým bodem pomocí olovnice spuštěné ze stabilizace bodu. Jako centrační prvek 

na teodolitu byla použita červená tečka na kolimátoru přístupná ve druhé poloze 

dalekohledu, ten bylo potřeba urovnat do vodorovné polohy. Centrace 

na nestabilizovaných bodech nebyla nutná, pozice stativů byly voleny volně. 

 

Obr. 4.5 – Průběh měření s troj- Obr. 4.6 – Signalizace měřického bodu 

 podstavcovou soupravou    (Foto R. Kratochvíl) 

 (Foto R. Kratochvíl) 

 

 Měřené body byly pro cílení signalizovány v závislosti na jejich umístění. 

V případě stabilizace bodů v podlaze se cílilo přímo na hrot tužky umístěné na bodě, 

za kterým byla umístěna bílá deska zlepšující viditelnost (viz obr. 3.2). Pokud se nacházel 

bod ve stěně či ve stropě, cílilo se na provázek olovnice zavěšené přímo z bodu s použitím 

papíru jako bílého pozadí (viz obr. 4.6). V části pořadu, který přecházel po volně 

volených bodech se cílilo na měřické terče. 
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 Z důvodu měření ve vodě byly použity lehké hliníkové stativy, ke kterým byly 

přivázány kameny k jejich zatížení. Pro měření mimo vodu byl použit dřevěný stativ. 

U analogového přístroje bylo nutné osvětlovat čtení na děleném kruhu. 

 Nejprve se zaměřily vodorovné směry ve dvou skupinách a zenitové vzdálenosti 

v jedné skupině. Měření bylo prováděno zacílením na předchozí bod v první poloze 

dalekohledu, nastavením čtení blízkého nule (např. 0,01 gradu) a přečtením hodnoty 

na mikrometru. Poté se zacílilo a přečetlo čtení na následujícím bodě, přístroj se proložil 

do druhé polohy dalekohledu a cílilo se znovu na stejné body v opačném pořadí tak, 

aby se skupina uzavřela čtením na počáteční bod. Následovalo měření v druhé skupině, 

před kterým bylo na stabilizovaných bodech provedeno přecentrování přístroje. V části 

pořadu, kde byla použita trojpodstavcová souprava přecentrace mezi skupinami 

provedena nebyla, protože nebylo jak ji provést a na nestabilizované body se již 

v budoucnu nebude možné připojit. Měření ve druhé skupině bylo provedeno stejně jako 

v první jen s rozdílným počátečním čtením odvozeným z počtu odečítacích pomůcek 

v přístroji a počtu skupin. V průběhu měření byly vypočteny redukované hodnoty úhlů 

v každé skupině a zhodnoceny velikosti rozdílů mezi skupinami pro případné přeměření. 

 

 

Obr. 4.7 – Ukázka měření a osvětlení čtení na mikrometru (Foto R. Kratochvíl) 
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4.1.3 Délkové měření 
 

Měřické vybavení: 

Použitý měřický přístroj: 

• DistoX2 

Je dálkoměrný voděodolný přístroj Leica Disto X310 s vyměněnou základní deskou 

obsahující navíc součástky trojosého digitálního kompasu, trojosého akcelerometru 

a rozhraní Bluetooth. Dále je dovnitř přístroje doplněna dobíjitelná nemagnetická Li-Pol 

baterie, která neovlivňuje měření magnetických azimutů. Přístroj lze přes rozhraní 

Bluetooth propojit se softwarem v tabletu, a tak stáhnout naměřená data, ze kterých 

můžeme během měření vyhotovit měřický náčrt. [9] 

 

Použité měřické pomůcky: 

• 3x hliníkový stativ 

• 2x terč Zeiss 

• 2x trojnožka 

• 1x bílá plastová destička 8,0 x 8,0 cm 

 

Průběh měření: 

 

 Pomocí elektronického zařízení DistoX2 byly měřeny šikmé vzdálenosti mezi 

jednotlivými body hlavního polygonového pořadu. V části, kde byla použita 

trojpodstavcová souprava proběhlo měření délek současně při úhlovém měření. Šikmá 

vzdálenost byla měřena mezi terči upevněnými na stativech. V částech se stabilizovanými 

body pak přímo mezi stabilizacemi bodů s přiložením dálkoměru na první bod 

a s využitím bílé plastové destičky s ryskou na bodě druhém. Délky byly měřeny vždy 

protisměrně tam a zpět, v každém směru opakovaně (2-4x). 
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4.1.4 Nivelace 
 

Měřické vybavení: 

 

Použitý měřický přístroj: 

• Nivelační přístroj Meopta MNK20 (v.č. 204) 

 

Použité měřické pomůcky: 

• 1x hliníkový stativ 

• 1x dřevěný stativ 

• 1x pilířová podložka 

• 1x nivelační lať hliníková segmentová délky 2,5 m 

• 1x nivelační lať Zeiss délky 4,0 m 

• 2x nivelační podložka 

• 1x provaz s kamenem k zatížení stativu ve vodě 

 

Průběh měření: 

 

 Pro výškové připojení do systému Bpv byla měřena nivelace vycházející z bodu 

BS712. K měření byl použit kompenzátorový nivelační přístroj Meopta MNK20 

převracející obraz a metoda geometrické nivelace ze středu. Každý nivelační oddíl byl 

měřen tam a zpět pro vyloučení omylů a hrubých chyb. U bodů stabilizovaných ve stropě 

se nivelační lať přikládala patkou vzhůru a do nivelačního zápisníku se toto čtení uvede 

se záporným znaménkem. Po zaměření každého oddílu byla vypočtena převýšení tam 

a zpět a ta mezi sebou přímo v terénu porovnána. 
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Obr. 4.8 – Měření nivelace (Foto R. Kratochvíl) 

 

4.1.5 Připojovací měření štíhlým trojúhelníkem a zavěšeným pásmem 
 

Měřické vybavení: 

 

Měřické přístroje a pomůcky byly použity stejné jako při úhlovém, délkovém 

a nivelačním měření spolu s následujícími pomůckami: 

 

• ocelové pásmo 50m na vidlici 

• závaží o hmotnosti 2,8 kg 

 

Průběh měření: 

 

 Pro polohové připojení hlavního polygonového pořadu z bodu BS718 na bod 

BS720 byla využita důlní metoda připojení štíhlým trojúhelníkem přes body BS719.o 

a BS719.š (podle oranžového a šedého provazu olovnicových závěsů). Z těchto bodů byly 

spuštěny olovnice, které byly ponořeny do kbelíku s vodou k jejich ustálení. Na bodech 

BS718 a BS720 byla změřena osnova směrů na závěsy olovnic, předchozí bod 

a následující bod hlavního polygonového pořadu. 
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Obr. 4.9 – Náčrt části polygonového pořadu s připojením štíhlým trojúhelníkem 

 

 Pro výpočet štíhlého trojúhelníku byla změřena délka v dolním patře mezi bodem 

BS718 a BS719.o svinovacím metrem a zbylé dvě délky nebyly změřeny z důvodu 

nevhodné konfigurace závěsů (konec šedého závěsu se nacházel o cca 6 m výš, než konec 

oranžového). V horním patře byly zaměřeny všechny šikmé délky v trojúhelníku pomocí 

pásma. 

 Pro výškové připojení hlavního polygonového pořadu do vyššího patra byla 

použita metoda hloubkového měření na zavěšené pásmo. To bylo zavěšeno z bodu 

BS719.o se závažím na jeho dolním konci, a to bylo opět ponořeno do kbelíku s vodou. 

Metoda spočívá v odečtu hodnoty nivelačním přístrojem na pásmu v dolním a horním 

patře, z kterých se následně vypočte převýšení. 

 

  

Obr. 4.10 – Zatížení pásma   Obr. 4.11 – Uchycení pásma na  

(Foto R. Kratochvíl) bod BS719.o (Foto R. Kratochvíl) 
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4.1.6 Usměrňovací měření gyroteodolitem 
 

Měřické vybavení: 

 

Použitý měřický přístroj: 

• gyroteodolit MOM Gi-B2 (v.č.102499) 

 

Přístroj pro určování astronomických azimutů se skládá ze tří částí: teodolitu, 

setrvačníkového bloku a měniče. Jedná se o vteřinový teodolit, který je vybaven jemnou 

vodorovnou ustanovkou ve formě obouručního nekonečného šroubu, umožňující sledovat 

kyvy setrvačníku. Setrvačníkový blok obsahuje setrvačník, který je možné roztočit 

rychlostí přibližně 20 000 otáček za minutu. Dále je v něm zabudováno zařízení, 

umožňující automaticky sledovat kyvy setrvačníku, pracující na fotoelektrickém 

principu. S teodolitem je blok spojen třemi upevňovacími šrouby. Měnič mění 

stejnosměrný proud poskytovaný akumulátorem na střídavý třífázový. K jeho napájení 

byla použita 12V olověná autobaterie. 

 

Použité měřické pomůcky: 

• 1x dřevěný stativ 

• 2x dřevěný stativ Zeiss 

• 1x generátor MOM Gi-B2 (v.č.101331) 

• 1x autobaterie 

• 2x kabel pro propojení  

• 2x trojnožka 

• 2x terč Zeiss 

• 3x olovnice 

• 2x kbelík na vodu 

• 2x bílá deska z dřevotřísky 

• 1x židle 

• 1x buzola s optickým dostřeďovačem 

• 1x voltmetr 

• 1x stopky 
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Obr. 4.12 – Schéma gyroteodolitu MOM Gi-B2 
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Průběh měření: 

 

 Gyroteodolit byl před měřením několik hodin temperován ve vnitřním prostředí 

jeskyně. Před vlastním měřením byl nad nebo pod bodem stanoviska postaven stativ 

jednou nohou k severu s připevněnou samostatnou trojnožkou a provedla se její centrace 

a horizontace pomocí samostatné buzoly vybavené libelou a optickým dostřeďovačem. 

Ten byl použit v případě bodu nacházejícím se na zemi, v případě bodu nacházejícím se 

nad stativem byla použita olovnice. Po dostředění byl určen magnetický azimut, který 

slouží pro hrubou orientaci gyroteodolitu. Poté byla buzola vyjmuta a místo ní se usadil 

gyroteodolit. Pomocí kabelu byl měnič připojen k autobaterii, na něm se rozsvítila 

červená žárovka termostatu a měření lze zahájit po jejím prvním zhasnutí. Dalším 

kabelem byl propojen gyroteodolit s měničem. Pro kontrolu správného zapojení se zapne 

vypínač osvětlení. 

 Přesná horizontace gyroteodolitu byla provedena stavěcími šrouby podle jeho 

alhidádové libely. Na vodorovném kruhu se nastaví hrubé čtení azimutu změřeného 

buzolou a gyroblok se přesadí tak, aby zhruba došlo ke koincidenci na stupnici 

kolimátoru, tím se osa kolimátoru orientuje přibližně k severu. Následně se teodolitovou 

částí zaměří směry stran, jejichž azimuty určujeme a určí se nulová torzní poloha pomocí 

metody čtyř kyvů při vyvěšeném setrvačníku. Zapne se motor setrvačníku 

a na vodorovném kruhu teodolitu se optickým mikrometrem odečtou čtyři vratné polohy, 

ze kterých se určí směr astronomického severu. Po přečtení hodnot se vypne motor 

a provede se druhé určení nulové torzní polohy a směrů. 
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Obr. 4.13 – Měření gyroteodolitem (Foto T. Langar) 

 

 

4.2 Vedlejší polygonový pořad 
 

 Vedlejší polygonový pořad byl měřen současně s podrobným měřením pomocí 

zařízení DistoX2. 

 

Měřické vybavení:  

 

Použité měřické přístroje: 

• DistoX2 

• Tablet Samsung Galaxy 

Tab Active (SM T365) 

 

Použité měřické pomůcky: 

• 1x bílá plastová destička 

8,0 x 8,0 cm 

 

Obr. 4.14 – Ukázka měřického vybavení 

 (Foto R. Kratochvíl) 
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Průběh měření: 

 

Před zahájením měřických činností bylo nutné provést jeho kalibraci 

kvůli odstranění systematických chyb vznikajících při výrobě zařízení (úhlové chyby 

mezi snímači a laserovým paprskem, vliv kovových částí na magnetické pole, chyby 

ofsetu a zisku senzorů, atd.). Kalibrace se provádí v magneticky nenarušeném prostředí, 

nejlépe v prostorách jeskyně či v lese. V našem případě byla kalibrace provedena 

v nedaleké jeskyni Kostelík, která se nachází cca 300 m jižně od vstupů do Býčí skály. 

[10] 

 Přístroj je nutné přepnout do kalibračního režimu, který nastavíme i v aplikaci 

TopoDroid na spárovaném zařízení. Kalibrační proces zahrnuje 56 měření ve 14 různých 

směrech. Každý směr je měřen čtyřikrát s různou orientací zařízení (pootočení o 90° 

kolem podélné osy zařízení po směru hodinových ručiček). Body použité pro kalibraci 

byly již vybrány a rovnoměrně rozloženy od vedoucího práce a byly označeny křížkem 

bílou křídou. Kalibraci provádíme v prostoru pomyslné krychle, kde prvních šest směrů 

měříme mezi stěnami krychle, čtyři v horizontálním a dvě ve vertikálním směru a zbylých 

osm směrů mezi vrcholy krychle v úhlopříčném směru. [10] 

 Po správném naměření kalibračních dat je stáhneme a vypočítáme kalibrační 

koeficienty v programu TopoDroid, poté je nahrajeme do DistaX2. 

 

 
Obr. 4.15 – Kalibrace přístroje DistoX2 v prostoru jeskyně Kostelík (Foto D. Břoušek) 
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 Polygonový pořad procházel prostorem zadaným pro podrobné mapování, 

vycházel z bodu BS721 v Hlinitých síních a vedl přes Balkónovou chodbu a Balkótu 

až po Kótu 314, kde navazoval na měření polygonového pořadu D. Hypra. 

V polygonovém pořadu byla navíc změřena odbočka do Buzgaňku (z bodu 110.18.d9), 

kvůli napojení na bod BS711 hlavního polygonového pořadu. 

Princip měření polygonu pomocí DistaX2 spočívá v zaměření magnetických 

azimutů, sklonů a šikmých délek mezi body. Zaměření strany polygonového pořadu bylo 

provedeno vždy třikrát těsně po sobě a díky tomu aplikace v tabletu automaticky pozná, 

že se jedná o záměru v měřické síti. Záměry byly měřeny obousměrně tak, že se přístroj 

přiložil k bodu a cílilo se na bílou plastovou destičku s ryskou přiloženou k následujícímu 

bodu nebo přímo na něj. 

 Naměřená data byla postupně stahována do aplikace TopoDroid nacházející se 

v tabletu, kde byla zobrazena ve formě zápisníku. V něm lze měnit čísla měřených bodů 

nebo označovat stanoviska, ze kterých bylo aktuálně měřeno. V grafické části aplikace se 

polygonové strany zobrazují ve formě úseček. 

 

 

Obr. 4.16 – Ukázka náčrtu polygonového pořadu v aplikaci TopoDroid 
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4.3 Podrobné měření 
 

 Grafickým výstupem podrobného měření jsou půdorys, rozvinutý podélný řez 

a příčné řezy, pro které byly vedeny samostatné měřické náčrty zpracovávané v programu 

TopoDroid. 

 Při podrobném mapování půdorysu se zaměřovaly místa nejširší části jeskyně 

a pro rozvinutý podélný řez byly zaměřovány nejvyšší a nejhlubší místa. Předmětem 

zaměření byly také svislé stupně (skalní nebo v sedimentech), kameny, technické 

vybavení a rozhraní různých povrchů, u nichž se řeší typy jejich výplní (skála, vodní 

plocha, štěrk, suť, písek a jíl). 

Z měřených dat byly přímo v aplikaci a v jeskyni vyhotoveny měřické náčrty, 

které jsou hlavními dokumenty o provedených měřických pracích v jeskyni 

a nepostradatelnou součástí pro vyhotovení výsledné podoby grafické dokumentace. 

Grafické prostředí TopoDroidu je rozděleno na čtvercovou síť o velikosti 1 x 1 m, která 

usnadňuje kresbu situace. Dynamické měřítko se mění při přiblížení kresby pro zákres 

detailů. V kresbě se měřená data zobrazí jako úsečky vycházející ze stanoviska a pomocí 

palety nástrojů lze do náčrtu zakreslit průběh chodby jeskyně a všechny další skutečnosti. 

Příčné řezy jsou v aplikaci součástí náčrtu půdorysu a byly zaměřeny buď 

v typických nebo naopak komplikovaných místech chodeb, aby situaci v půdoryse 

ujasnily. 

 

 

Obr. 4.17 – Ukázka náčrtu podrobného měření v aplikaci TopoDroid 
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5 ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE 
 

5.1 Hlavní polygonový pořad 
 

5.1.1 Výškové řešení 
 

 Výškové připojení hlavního polygonového pořadu bylo provedeno technickou 

nivelací a následným hloubkovým připojením na zavěšené pásmo. Záměry vzad a vpřed 

byly zapsány do nivelačního zápisníku. Pro určení převýšení mezi koncovými body A a B 

nivelačního oddílu platí vztah: ∆ℎ =  ∑𝑧 −  ∑𝑝. Převýšení bylo vypočteno mezi body, 

jejichž nadmořskou výšku neznáme, a nelze ho tak porovnat s převýšením daným. Lze 

pouze porovnat dvojici převýšení z měření tam a zpět, která byla provedena v jeskyni. 

Nadmořská výška bodu B se určí vztahem: 𝑉𝐵 =  𝑉𝐴 +  ∆ℎ. Tímto způsobem byly určeny 

nadmořské výšky z bodu BS711 (převzaté od Bc. Staufčíka) a jedná se o nadmořské 

výšky bodů BS712, BS717 a BS718. 

 Nadmořská výška bodu BS720 byla vypočtena pomocí čtení na pásmo zavěšené 

z bodu BS719.o. Vzorec pro výpočet převýšení: 𝐻𝐵 =  𝐻𝐴 + 𝑙𝐴 + (𝑙𝑛 − 𝑙𝑑) − 𝑙𝐵 , 

kde HA a HB je výška bodu A a B, 

lA a lB čtení na nivelační lati nahoře a dole, 

ln a ld čtení na pásmu nahoře a dole. 

 

 

Obr. 5.1 – Hloubkové připojení pásmem 
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Měření délek pásmem je zatíženo systematickými chybami. Jejich vliv je nutné 

z měření vyloučit nebo snížit jejich vliv na minimum. Pro snížení jejich vlivu je nutné 

zavést tyto opravy: [13] 

 

 Oprava z komparace – jedná se o chybu konstantní velikosti a je rozdílem mezi 

skutečnou délkou pásma oproti délce kontrolovaného pásma: 

 𝑂𝐾 = 0,00046 𝑚 pro horní čtení 

𝑂𝐾 = 0,00032 𝑚 pro dolní čtení. 

Hodnoty jsou zjištěny z kalibračního listu použitého pásma. 

 

 Oprava z teploty – chyba vzniká zanedbáním vlivu teploty na materiál stuhy 

pásma. Pokud se teplota při měření liší od teploty, při které bylo pásmo komparováno, 

mění se jeho skutečná délka: 

 𝑂𝑡 = 𝑙 ∙  𝛼 ∙  (𝑡 − 𝑡𝑜) =  −0,00095 𝑚 , 

kde l je měřený úsek pásma = 7,8 m, 

t a to teplota při měření a komparaci, t = 8°C, to = 20°C, 

α délková teplotní roztažnost pásma = 10,2 ∙ 10−6 °C−1 

 

 Oprava z protažení – tato chyba vzniká, pokud je pásmo napínáno jinou silou než 

při jaké bylo komparováno: 

 𝑂𝑝 =  
𝑙

𝐸 ∙ 𝑃
 ∙ (𝑄𝑀 −  𝑄𝐾 +  

𝑞 ∙ 𝑙 

2
+ 𝑞 ∙  𝑙𝐷 ) = −0,00034 𝑚 

kde E je Youngův modul pružnosti = 220 GPa, 

P plocha průřezu pásma = 2,6 ∙  10−6 𝑚2, 

QM napínací síla při měření = 24 N  

(tíha závaží  2,8 𝑘𝑔 ∙  9,81 
𝑚

𝑠2  mínus Archimédova síla při ponoření do    

 vody 0,00036 𝑚3 ∙  1000 
𝑘𝑔

𝑚3  ∙ 9,81 
𝑚

𝑠2 ), 

QK napínací síla při komparaci = 50 N, 

q napínací síla jednoho metru pásma = 0,19 
𝑚 ∙𝑘𝑔

𝑠2   

(1 𝑚 ∙ šíř𝑘𝑎 0,013 𝑚 ∙ 𝑡𝑙𝑜𝑢šť𝑘𝑎 0,0002 𝑚 ∙ ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 7500
𝑘𝑔

𝑠3
 

  ∙ 𝑡íℎ𝑜𝑣é 𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í 9,81 
𝑚

𝑠2), 

l délka úseku pásma = 7,8 m, 

lD délka pásma pod dolním čtením = 0,9 m. 
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V tomto případě je s ohledem na přesnost čtení při technické nivelaci zavedena 

pouze oprava z teploty, která je přidělena na čtení na pásmo v dolním patře a má hodnotu 

+1 mm. Z bodu BS720 byly vypočteny nadmořské výšky bodů BS719.o, BS719.š 

a BS721 a z něj dále BS722 a BS723. 

 

5.1.2 Polohové řešení 
 

5.1.2.1 Výpočet zápisníku vodorovných směrů, zenitových úhlů a šikmých délek 

 

Prvním krokem je výpočet aritmetického průměru mezi první a druhou polohou 

vodorovných směrů u všech bodů. Následuje vypočtení redukovaných průměrů s tím, 

že první redukovaný směr bude nulový a hodnotu aritmetického průměru na prvním 

odečteme od aritmetického průměru na druhém bodě. To se vypočítá v každé skupině. 

Výsledkem je směr, který se skládá z hodnoty gradů v první poloze a z redukovaného 

aritmetického průměru ze všech skupin. 

Zenitové úhly byly měřeny ve dvou polohách, proto je můžeme opravit o vliv 

indexové chyby 𝑜𝑖 =
4𝑅−(𝑧1+𝑧2)

2
. Ten přičteme s ohledem na znaménko k měřenému 

zenitovému úhlu v první poloze. 

Z opakovaně měřených hodnot šikmých délek byly vypočteny jejich aritmetické 

průměry. 

 

5.1.2.2 Redukce měřených veličin 

 

 Pro metodu měření trojpodstavcovou soupravou byly použity dva terče, u kterých 

bylo určeno jejich výškové odsazení vůči točné ose dalekohledu přístroje. Na základě 

těchto odsazení byly zavedeny opravy zenitových úhlů. (příloha č. 8) 

 Následoval výpočet vodorovných délek z měřených šikmých. Ty byly vypočteny 

pomocí sinové věty a zenitových úhlů u měření trojpodstavcovou soupravou. Na ostatních 

spojnicích byly určeny pomocí Pythagorovy věty a převýšení mezi body. Dále bylo nutné 

zavést opravu z převodu do horizontu nulové nadmořské výšky a do roviny 

kartografického zobrazení. Tyto opravy byly vypočteny v programu Groma pomocí 

souřadnic bodu BS711 a průměrné výšky lokality 311 m n. m. To znamená, že vodorovná 

délka byla vynásobená měřítkovým koeficientem 0,9998518. (příloha č. 8) 
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Obr. 5.2 – Určení oprav v programu Groma 

 

5.1.2.3 Výpočet zápisníku gyroteodolitu 

 

 Prvním krokem je vypočtení nulové torzní polohy postupným vytvářením 

aritmetických průměrů z pozorování před a po měření s roztočeným setrvačníkem. 

Ze čtení vratných poloh na vodorovném kruhu se počítají aritmetické průměry mezistředů 

a nakonec rovnovážná poloha. Dále se zde vypočtou periody volného kyvu z časů mezi 

první a poslední vratnou polohou. Pomocí nulové torzní polohy po pozorování a torzní 

konstanty C se určí korekce ∆𝑁 =  𝑎𝑜  ∙ 𝐶. Torzní konstanta C se určí lineární interpolací 

z tabulky „коэффициент C“, podle periody volného kyvu 𝑇 = 1′ 12,9′′ a zeměpisné 

šířky přibližné polohy Býčí skály 𝜑 = 49,31°. Dalším krokem je zpracování vratných 

poloh při roztočeném setrvačníku podle stejného principu jako u nulové torzní polohy. 

Následuje výpočet měřených směrů na určované body měřených v obou polohách 

dalekohledu pomocí aritmetického průměru a výslednou hodnotou je azimut na určovaný 

bod. Z něj se vypočte směrník na určovaný bod přičtením hodnoty meridiánové 

konvergence (využit programový prostředek Matkart) a hodnoty 2R (dva pravé úhly). 

 

5.1.2.4 Vyrovnání hlavního polygonového pořadu 

 

 Z předchozího textu je patrné, že byl dlouhý volný hlavní polygonový pořad 

usměrněn pomocí gyroteodolitu. Je tedy potřeba řešit rozpor mezi hodnotou směrníku 

v koncové části pořadu určeným z měření gyroteodolitem a určeným výpočtem pomocí 

měřených vrcholových úhlů pořadu. Dále bylo provedeno jedno nadbytečné měření 

při řešení úlohy připojení štíhlým trojúhelníkem. S ohledem na poměr mezi počtem 
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měření a nadbytečných měření (velmi malý počet nadbytečných měření) bylo pro 

vyrovnání MNČ zvoleno výhodnější vyrovnání podmínkových měření. Kromě dvou již 

uvedených podmínek byla v rámci vyrovnání řešena i problematika připojovacího měření 

gyroteodolitem na srovnávacích (souřadnicově známých) základnách ve vstupní části 

jeskyně a vyrovnání osnov naměřených směrů při připojení na začátku Kaňonů. 

 

Použité podmínkové rovnice tedy mají následující tvar: 

 

𝜑𝐴: (𝜎𝐵𝑆526𝐴−𝐵𝑆525 − 𝜓𝐵𝑆526𝐴−𝐵𝑆525) − (𝜎𝐵𝑆526𝐴−𝐵𝑆527−𝜓𝐵𝑆526𝐴−𝐵𝑆527) = 0  

𝜑𝐵:  

𝜓𝐵𝑆526𝐴−𝐵𝑆701

+
((𝜎𝐵𝑆526𝐴−𝐵𝑆525 − 𝜓𝐵𝑆526𝐴−𝐵𝑆525) + (𝜎𝐵𝑆526𝐴−𝐵𝑆527 − 𝜓𝐵𝑆526𝐴−𝐵𝑆527))

2

− 𝜓𝐵𝑆701−𝐵𝑆526𝐴 + 𝜓𝐵𝑆701−𝐵𝑆702 − 2𝑅 − 𝜓𝐵𝑆702−𝐵𝑆701 + 𝜓𝐵𝑆702−𝐵𝑆703 − 2𝑅 − ⋯

− 𝜓𝐵𝑆717−𝐵𝑆716.𝑑 + 𝜓𝐵𝑆717−𝐵𝑆718 − 2𝑅 − 𝜓𝐵𝑆718−𝐵𝑆717 + 𝜓𝐵𝑆718−𝐵𝑆719.š − 2𝑅

+ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑠𝐵𝑆718−𝐵𝑆719.𝑜

𝑠𝐵𝑆719.š−𝐵𝑆719.𝑜
 ∙ 𝑠𝑖𝑛( 𝜓𝐵𝑆718−𝐵𝑆719.š − 𝜓𝐵𝑆718−𝐵𝑆719.𝑜)) 

−𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑠𝐵𝑆720−𝐵𝑆719.𝑜

𝑠𝐵𝑆719.š−𝐵𝑆719.𝑜
 ∙ 𝑠𝑖𝑛( 𝜓𝐵𝑆720−𝐵𝑆719.š − 𝜓𝐵𝑆720−𝐵𝑆719.𝑜)) − 2𝑅

− 𝜓𝐵𝑆720−𝐵𝑆719.š + 𝜓𝐵𝑆720−𝐵𝑆722 −  (𝛼𝐵𝑆722−𝐵𝑆720 − 2𝑅

+
((𝜎𝐵𝑆503𝐵−𝐵𝑆501 − 𝛼𝐵𝑆503𝐵−𝐵𝑆501) + (𝜎𝐵𝑆503𝐵−𝐵𝑆502𝐴 − 𝛼𝐵𝑆503𝐵−𝐵𝑆502𝐴))

2
) = 0 

 

𝜑𝐶: (𝜎𝐵𝑆503𝐵−𝐵𝑆501 − 𝛼𝐵𝑆503𝐵−𝐵𝑆501) − (𝜎𝐵𝑆503𝐵−𝐵𝑆502𝐴 − 𝛼𝐵𝑆503𝐵−𝐵𝑆502𝐴) = 0 

 

𝜑𝐷: 𝑠𝐵𝑆719.š−𝐵𝑆719.𝑜 −

√
𝑠𝐵𝑆720−𝐵𝑆719.š

2 + 𝑠𝐵𝑆720−𝐵𝑆719.𝑜
2

−2 𝑠𝐵𝑆720−𝐵𝑆719.š 𝑠𝐵𝑆720−𝐵𝑆719.𝑜 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝐵𝑆720−𝐵𝑆719.š − 𝜓𝐵𝑆720−𝐵𝑆719.𝑜)
= 0 , 

 

kde  σ jsou směrníky spočtené ze souřadnic, 

α směrníky měřené gyroteodolitem, 

ψ měřené směry a 

s vodorovné vzdálenosti redukované do roviny kartografického zobrazení. 
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Vyrovnání bylo realizováno v programovém prostředí Scilab, následný postup 

sestávající z výpočtu uzávěrů, numerického řešení parciálních derivací matice plánu, 

volby vah, výpočtu oprav, vyrovnaného měření a kontroly dosazením do funkčních 

vztahů je patrný z přiloženého skriptu v příloze č. 9. Apriorní střední chyby 

vyrovnávaných směrů byly získány z měřických dvojic (rozdíl mezi skupinami při měření 

vrcholových úhlů), chyby měřených azimutů z přístrojové přesnosti gyroteodolitu 

a chyby délek kvalifikovaným odhadem. Podstatné číselné hodnoty uzávěrů a oprav 

měření jsou uvedeny v programovém výstupu v příloze č. 9. 

 

5.1.2.5 Výpočet rovinných souřadnic 

 

 Vyrovnané hodnoty směrů a části délek z předchozího kroku a redukované délky 

z kapitoly 5.1.2.1 byly použity k výpočtu výsledných rovinných souřadnic bodů hlavního 

polygonového pořadu v S-JTSK. Postup výpočtu ve formě jednoduchého volného 

polygonového pořadu s kontrolou koncového směrníku je patrný rovněž z přiloženého 

skriptu v příloze č. 9. Číselné hodnoty výsledných souřadnic obsahuje programový 

výstup v příloze č. 9. 

 

5.2 Vedlejší polygonové pořady 
 

 Vedlejší polygonové pořady, jejichž úhlová orientace byla zaměřena oproti 

hlavnímu pořadu s řádově nižší přesností kompasem a sklonoměrem, byly vyrovnány 

nikoli MNČ, ale metodami přibližnými. Tyto pořady byly vetknuty mezi fixované 

souřadnice bodů hlavních teodolitových pořadů nebo již vyrovnané souřadnice pořadu 

vedlejšího magnetického. 

 

5.2.1 Vyrovnání vedlejšího polygonového pořadu Buzgaňkem 
 

 Převzatá a provedená měření Buzgaňkem mezi body BS517 a BS711 byla 

opravena o hodnoty magnetických deklinací a sloučena. Následně byl pořad spočten jako 

volný a vykázal vůči cílovým souřadnicím na koncovém bodě BS711 polohovou 

odchylku 0,41 m a výškovou -0,07 m. Cílové souřadnice koncového bodu pořadu 

a souřadnice spočtené pomocí volného pořadu byly použity pro výpočet úhlového stočení 

a měřítkového koeficientu, které sloužily pro opravy směrníků a délek. Po opětovném 
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výpočtu volného pořadu s opravenými směrníky a délkami byly získány definitivní 

souřadnice bodů tohoto pořadu a na koncovém bodě zkontrolován soulad s cílovými 

souřadnicemi. Obdobný princip jen s opravou výškových úhlů byl aplikován na výškové 

řešení pořadu. Číselný výpočet je obsažen v příloze č. 10. 

 

5.2.2 Vyrovnání vedlejšího polygonového pořadu Kóta 314 – Balkónová 

chodba 
 

 Tento vedlejší polygonový pořad zaměřený současně s podrobným měřením 

přístrojem DistoX2 byl vyrovnán grafickou metodou a nebyly číselně určovány 

souřadnice jeho lomových bodů. Polohové i výškové vyrovnání bylo provedeno odděleně 

v půdoryse a v rozvinutém podélném řezu formou podobnostní transformace vetknutím 

mezi počáteční a koncový bod. 

 

5.3 Zpracování podrobného měření 
 

5.3.1 Export z TopoDroidu, změna formátu v ArchiCadu 
 

Aplikace TopoDroid umožňuje export naměřených dat v různých formátech nebo 

export celé zakázky ve formátu *.zip, který poté můžeme z tabletu přemístit na přenosný 

disk a otevřít ho na jiném zařízením s operačním systémem Android a s nainstalovanou 

aplikací TopoDroid. Pro náš účel byl použit export do formátu *dxf pro samostatný náčrt 

vedlejšího polygonového pořadu a dále export celé zakázky, ve které se nacházely 

všechny měřické náčrty (půdorys, rozvinutý podélný řez a příčné řezy). Samostatný náčrt 

polygonového pořadu byl otevřen v grafickém programu MicroStation V8i 

(SELECTseries 3). Po jeho otevření se polygonový pořad zobrazil ve formě úseček s čísly 

bodů, ale nebyl souřadnicově umístěn. Tato problematika byla vyřešena až při tvorbě 

mapy způsobem uvedeným v kapitole 5.2.2. 
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Obr. 5.3 – Exportovaná část vedlejšího polygonového pořadu  

 

Ostatní měřické náčrty ze složky *.zip byly otevřeny ve formátu *.dxf v programu 

ArchiCAD, ve kterém byly následně uloženy do formátu *.dgn, aby mohly být otevřeny 

v programu MicroStation. Tyto náčrty byly exportovány jak s měřickou sítí (červené 

úsečky = spojnice polygonového pořadu), tak se záměrami na podrobné body (žluté 

úsečky) a s kresbou, která byla vyhotovena během měření v jeskyni. Stejně jako 

samostatný náčrt vedlejšího polygonového pořadu nebyl tento náčrt souřadnicově 

umístěn. 

 

 

Obr. 5.4 – Exportované podrobné měření půdorysu s příčnými řezy 

v programu MicroStation V8i 
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5.3.2 Kresba v MicroStationu 
 

Výsledkem dokumentace je speleologická mapa, která je rovinným obrazem 

objektů speleologického mapování v určeném měřítku, souřadnicovém a výškovém 

systému. Z geodetického hlediska řadíme mapy podzemních prostor mezi mapy účelové. 

Hlavní součástí speleologické mapy je půdorys jeskynního systému. Tím se rozumí svislý 

průmět charakteristických znaků části jeskyně do předem zvolené horizontální roviny. 

Další součástí je rozvinutý podélný řez, který zobrazuje tvar jeskyně v podélném směru 

na svislou plochu rozvinutou do roviny a dále také příčné řezy v místech, kde se průběh 

jeskyně výrazně mění a jedná se tedy o řezy svislou rovinou, často kolmou na hlavní směr 

jeskyně (chodby). [11] 

Výsledná mapa byla vyhotovena v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv v měřítku 1:250. Veškerá kresba byla provedena v grafickém programu 

MicroStation s použitím zakládacího výkresu SJTSK.dgn dodaného vedoucím práce. 

Spolu s ním byla dodána knihovna buněk Jeskyne2.cel a knihovna čar speleo.rsc, které 

byly připojeny k výkresu. 

 Prvním krokem byl import bodů hlavního polygonového pořadu do samostatného 

výkresu pro body pomocí připojené MDL aplikace Groma. Dále do něj byly 

naimportovány body vyrovnaného vedlejšího polygonového pořadu vedeného 

Buzgaňkem. Vedlejší polygonový pořad měřený námi importován nebyl z důvodu 

grafického vyrovnání v půdoryse a rozvinutém podélném řezu (viz kapitola 5.2.2). 

 Dalším krokem bylo založení nového výkresu, do něhož byl referenčně připojen 

výkres s nahranými body měřické sítě a výkres podrobného měření navázaný na vedlejší 

polygonový pořad. Tato kresba byla transformována pomocí podobnostní transformace 

na vyrovnaný vedlejší polygonový pořad Kóta 314 – Balkónová chodba, čímž bylo 

dosáhnuto stavu, kdy kresba odpovídala správnému umístění v souřadnicové soustavě. 

Pomocí tohoto náčrtu byla vyhotovena výsledná kresba půdorysu a příčných řezů 

dle zadaných atributů a za použití smluvených čar, buněk a plošných výplní. Mapový 

rám, souřadnicové křížky a legenda tvoří samostatný výkres, který byl následně 

referenčně připojen k výsledné kresbě. 

 Příčné řezy, které jsou součástí půdorysné mapy nejsou souřadnicově ani výškově 

připojeny, poněvadž je u nich důležité, aby měly pouze správný tvar, rozměr a umístění 

ve vztahu k řezané polygonové straně. 



44 

 

 Tvorba rozvinutého podélného řezu probíhala obdobným způsobem jako mapa 

půdorysu. Pomocí vypočtených výšek bodů z polygonových pořadů byl náčrt 

s podrobným měřením rozvinutého podélného řezu podobnostně transformován. Tento 

výkres se tedy nenachází v souřadnicovém systému, ale pouze ve výškovém systému 

Bpv. K tomuto výkresu byl též vyhotoven samostatný výkres s mapovým rámem, křížky 

souřadnicové soustavy a legendou. 

 Výsledné mapy půdorysu a rozvinutého podélného řezu tvoří přílohy č. 12 a 13. 

 

 

Obr. 5.5 – Ukázka z tvorby mapy půdorysu s příčným řezem 
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem práce byla dokumentace části jeskyně Býčí skály, konkrétně Balkónové 

chodby, chodby Balkóta a části chodby Kóta 314, která v grafické podobě zahrnuje mapu 

půdorysu (v souřadnicovém systému S-JTSK) s příčnými řezy a mapu rozvinutého 

podélného řezu (ve výškovém systému Bpv). Obě mapy byly vyhotoveny v měřítku 

1:250. 

Dílčími úkony pak byla rekognoskace a doplnění měřické sítě, polohové určení 

bodů měřické sítě jednostranně orientovaným volným polygonovým pořadem 

usměrněným pomocí gyroteodolitu v jeho koncové části a výškové určení bodů nivelací 

a připojením na zavěšené pásmo. Na hlavní polygonový pořad navázalo podrobné měření, 

které probíhalo formou elektronického sběru dat pomocí speciálně upraveného zařízení 

DistoX2 v kombinaci s tabletem, ve kterém byly přímo v jeskyni vyhotoveny měřické 

náčrty. Po dokončení měřických prací byla naměřená data zpracována a poté byla 

výsledná mapa vyhotovena v grafickém programu MicroStation V8i. 
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