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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá zaměřením polygonového pořadu v hlavní chodbě části 
jeskyně Býčí skála v Moravském krasu. Konkrétně v části zvané Proplavaná skála. 
Výsledkem práce jsou trvale stabilizované body určené ve statním souřadnicovém systému 
S – JTSK a výškovém systému Bpv, které budou dále sloužit speleologům k dokumentaci 
této části jeskynního systému. Polygonový pořad je pak zobrazen v mapách vůči povrchu. 
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jeskyně, Býčí skála, polygonový pořad, nivelace, speleologické mapování 
 
Abstract 
cave, Býčí skála, traverse, levelling, speleological mapping 
 
Keywords 
This diploma thesis deals with surveying traverse in the main corridor of the cave Býčí 
skála in the Moravian karst. Specifically, in the area called Proplavaná skála. The results of 
the thesis are permanently stabilized points in the state coordinate system S - JTSK and 
vertical datum Bpv, which will further serve speleologists to  conduct documentation of 
this part of the cave system. Traverse is subsequently displayed in the maps compared to 
the surface. 
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ÚVOD 
 

V České republice, ale ne jenom v ní, by člověk řekl, že už není co objevovat, ale 
opak je pravdou. Jeskyně přitahovaly člověka už od pradávna, buď jako útočiště nebo jako 
tajemné místo, které chtěl prozkoumat, ale málokdy se odvážil jít dál do jeskynního 
systému. S postupem času, lepším technickým vybavením a vědeckým přístupem se 
z nahodilého zkoumání stal samostatný vědecký obor – speleologie. A právě tito lidé 
mohou zažít ten jedinečný pocit, kdy vstoupí do míst, kde ještě žádná lidská noha před 
nimi nebyla.  
 

Hlavní důvod, proč jsem si vybral tuto diplomovou práci, bylo právě to tajemno       
a skutečnost, že se podívám do míst, která jsou veřejnosti běžně nedostupná a vyzkouším si 
pracovat v prostředí, které je pro  mě neznámé. Na druhou stranu jsem neskrýval obavy, 
protože přesné měření v jeskyni vyžaduje hodně psychických a fyzických sil. 
 

Cílem mé diplomové práce je vytvoření kvalitních a trvale stabilizovaných bodů 
v druhé polovině hlavní chodby jeskyně Býčí skála. Konkrétně v části zvané Proplavaná 
skála, tj. od začátku Druhé štoly po část zvanou U Tabulek. Jejich následné zaměření 
polygonovým pořadem a technickou nivelací ve státním souřadnicovém systému S – JTSK 
a výškovém systému Bpv. Toto měření patří k nejsložitějším a nejpracnějším měřením při 
dokumentaci jeskynního systému. Jedná se prakticky o prvopočátek výzkumu v jeskyni, 
kdy na tento polygonový pořad budou navazovat nejen další geodetická měření, ale            
i měření odborníků z různých profesí.  

 
Výsledkem práce je dále dokumentace ke každému bodu ve formě geodetických 

údajů a určení prostorových vztahů mezi jeskyní a povrchem, kde je začleněno i měření      
z přední části jeskyně. 
 

V jednotlivých částech práce je popsána lokalita, kde se jeskyně nachází, samotná 
jeskyně a historie jejího objevování, speleologické měření, použité přístroje, postup 
měření, následné zpracování výsledků s rozborem přesnosti, využití pro další objevy          
a zobrazení polygonového pořadu do mapy vzhledem k povrchu. 
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1 LOKALITA 
 

Vstup do jeskyně Býčí skála se nachází zhruba 15 km severovýchodně od Brna mezi 
obcemi Adamov a Křtiny v Josefovském údolí. Jeskyně leží v národní přírodní rezervaci 
Býčí skála o výměře 182 ha, která je součástí chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 

 
Celý jeskynní systém Býčí skály a Rudického propadaní s 13 km chodeb tvoří druhý 

nejdelší systém v České republice, hned po systému Amatérské jeskyně. 
 

Býčí skála je veřejnosti běžně nepřístupná a pracuje zde speleologická skupina        
ZO ČSS 6 - 01 Býčí skála na základě povolení Správy CHKO v Blansku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.1 CHKO Moravský kras 

V důsledku geologických poměrů, klimatických a hydrologických podmínek se        
v tomto území vytvořil rozvinutý krasový reliéf. Moravský kras je nejrozsáhlejším             
a nejvíce zkrasovělým územím České vysočiny. Typologicky se jedná o holokarst, tj. 
úplný kras se značným rozvojem povrchového i podzemního krasového fenoménu. [1] 

Obr. 1 Lokalizace Býčí skály [Zdroj: mapy.cz] 
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Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 a v současné 
době má rozlohu 92 km2. Krasová oblast zaujímá pruh devonských vápenců severně od 
Brna. Ráz zdejší krajiny je dán plošinami s množstvím závrtů, které oddělují hluboké 
kaňonovité žleby. Většina vod, která přitéká z nekrasové části Drahanské vrchoviny, mizí 
na hranicích vápenců v ponorech do podzemí, kde během dlouhého geologického vývoje 

vytvořila složité jeskynní 
labyrinty. Severní část 
Moravského krasu je 
odvodňována říčkou 
Punkvou a jejími 
zdrojnicemi. Nachází se 
zde jeskynní systém 
Amatérské jeskyně, který 
s navazujícími jeskyněmi 
měří téměř 35 km, což jej 
řadí k nejrozsáhlejším 
jeskyním systémům ve 
střední Evropě. Ve střední 
části Moravského krasu je 
hlavním jeskynním 
systémem 13 km dlouhé 
Rudické propadání - Býčí 
skála. Nejznámější jeskyní 
jižní části krasu je jeskyně 
Ochozská s délkou téměř 
2 km. Na území 
Moravského krasu je dnes 
evidováno přes 1 100 
jeskyní. V řadě z nich jsou 
zachovány doklady dávno 
vyhynulého života             
i vývoje lidské 
společnosti. V jeskyni 
Kůlna je doloženo 
nejstarší osídlení 

Moravského krasu 
člověkem 

neandertálským z doby před 120 000 lety. Pozoruhodné jsou rovněž nálezy rytin koní        
a bizonů na koňských žebrech z jeskyně Pekárny. Vytvořili je lovci koní a sobů a jejich 
stáří je odhadováno na 11 000 až 13 000 let. Jeskyně jsou i hlavním magnetem turistického 
ruchu. Pro veřejnost jsou zpřístupněny jeskyně Punkevní, Kateřinská, Balcarka, Výpustek 
a Sloupsko-šošůvské s roční návštěvností cca 400 000 osob. [2] 

Obr. 2 CHKO Moravský kras [Zdroj:moravskykras.ochranaprirody.cz] 
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Geologický podklad, členitý terén, poloha na rozhraní panonské a hercynské oblasti 
i výskyt karpatských druhů je příčinou existence specifických rostlinných a živočišných 
společenstev. Pozoruhodná je fauna jeskyní. Nejznámější jsou netopýři, kterých zde bylo 
dosud zjištěno 21 druhů. V jeskyních Moravského krasu však žijí i četné druhy 
bezobratlých živočichů, kteří jsou dokonale přizpůsobeni k životu v naprosté tmě. Mnoho   
z nich zde bylo popsáno jako nové druhy pro vědu. Ze skupiny kriticky ohrožených druhů 
rostlin zde například ve skalní stěně propasti Macocha roste, jako na svém jediném 
nalezišti v České republice, glaciální relikt, kruhatka Matthioliho. Lesy s převážně 
přirozenou druhovou skladbou kryjí téměř 60 % území. [2] 

1.2 Popis jeskynního systému Býčí skály [3] 

Vchody do jeskyně jsou na úpatí 52 m vysoké skalní stěny v Josefovském údolí. Ze 
speleologického hlediska jde o tunelovitou jeskyni, původně známou do vzdálenosti cca 
350 m, kde byla ukončena jezírkem Šenkova sifonu. Jeskyně je modelována ve vývěrové 
oblasti ponorného Jedovnického potoka. Jedovnický potok přitéká ze známých prostor 
Rudického propadání. V oblasti tzv. Kaňonů odtéká do Barové jeskyně a odtud do vývěrů 
ve Křtinském údolí. Za vysokých vodních stavů potok přetéká do Staré Býčí skály             
a vzácně vyvěrá hlavním vchodem. 

Obr. 3 Ukloněné geologické vrstvy v blízkosti Dómu odpočinku [Foto: Bedřich Musílek] 
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Jeskyně se podle postupu speleologických objevných prací člení a její hlavní části 
nesou následující názvy: Stará Býčí skála (po Šenkův sifon, včetně Bruniny jeskyně           
a Skalního zámku). Nová Býčí skála (po Sifon dřiny, včetně Kaňonů a Májové jeskyně), 
Prolomená skála a Proplavaná skála (až po Srbský sifon). 

Hlavní chodba jeskyně o délce 2 400 m je tunelovitého charakteru (nadm. výška 305 
– 310 m, průměr 10 – 12 m). Jedná se o horizontální jeskyni spodní jeskynní úrovně. 
Prvních 650 m hlavní chodby (Stará a Nová Býčí skála, až po Sifon dřiny) jsou součástí 
”vývěrové delty” podzemního Jedovnického potoka. V této části je vyvinuto rozvětvení 
odbočujících chodeb (zmlazení – nejnižší jeskynní úroveň). Hlavní chodbu potok opouští 
odbočujícími chodbami (systém Kaňony o celkové délce 850 m) k Hlubokému sifonu a do 
Májové jeskyně (250 m) a pak ještě dalším sifonem do jeskyně Barové a k vývěrům. Ve 
výšce odpovídající horní jeskynní úrovni je vyvinuta 300 m dlouhá horizontální chodba 
Skalní zámek (330 – 335 m n.m.) a v oblasti vchodu je členitý systém Bruniny jeskyně 
(350 m). Bohatě rozvětvená vývěrová oblast má celkem 4 100 m chodeb. V současné době 
v oblasti Šenkova sifonu probíhá průzkum sedimenty zaplněných a zčásti vodou 
zaplavených chodeb freatické zóny. 

Po průchodu Rudovou (též První) štolou překonávající Sifon dřiny teče podzemní 
Jedovnický potok pokračováním hlavní chodby v délce cca 1,5 km. Mezi Prolomenou a 
Proplavanou skálou je Sifon potápěčů, který překonává tzv. Druhá štola. Rozvětvení hlavní 
chodby je v Prolomené a Proplavané skále minimální, pouze v Prolomené skále je 
rozdvojení na cca 300 m dlouhou Škaredou chodbu zakončenou (po proudu) Škaredým 
sifonem a suchou chodbu zvanou Povodňová chodba. V úseku Prolomená – Proplavaná 
skála hlavní chodba postupně ústí do několika rozměrově monumentálních prostor, jsou to 
(jmenováno v pořadí proti toku Jedovnického potoka): Dóm překvapení a Zřícený dóm (v 
Prolomené skále) a Dóm potápěčů, Nízký dóm, Rotunda, Dóm s homolí a Dóm odpočinku 
(v Proplavané skále). Komíny ve stropech hlavní chodby jsou stále ještě předmětem 
průzkumu. Hlavní chodba Proplavané skály je (proti proudu) zakončena Srbským sifonem, 
který tvoří dělítko mezi jeskynním systémem Býčí skály a Rudického propadání. 

Celková délka chodeb činí cca 7 000 m (13 000 m včetně systému Rudické 
propadání a Barové jeskyně), denivelace (hloubka) je 84 (4) m. 

Krápníková výzdoba je až na výjimky poměrně chudá. Zajímavější je celkový 
charakter chodeb a korozně-erozní formy modelace stěn. Mnohotvárnost modelace chodeb 
a dómů jeskyně je často predisponována složitou geologickou stavbou vápenců.                
K nejvýraznějším prvkům tohoto typu patří např. několik desítek metrů dlouhá Gotická 
chodba vyvinutá ve strmém křídle vrásy, nebo zajímavá lavicovitá odlučnost stropních 
partií v tzv. Rotundě. 
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Obr. 4 Průběh hlavních chodeb j. systému Rudické propadání – Býčí skála [Zdroj: autor, podklady: jeso.nature.cz] 
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1.3 Historie objevování v Býčí skále [3,4] 
 

Stará část Býčí skály je přístupná od nepaměti. Jde o zhruba 350 m dlouhou 
tunelovitou chodbu, s řadou odboček, končící tzv. Šenkovým sifonem. Sifon nese toto 
jméno po lesníku Aloisi Šenkovi z blízké osady Josefov, který se v letech 1888 a 1889 
pokoušel na voru za nízkých vodních stavů proniknout přes toto jezírko. Také se vypráví, 
že si prý jako jeden z prvních všiml skutečnosti, že hladina sifonu nezávisí na průtoku 
Křtinského potoka. 

 
Průzkumné práce před rokem 1900  

Archeologický výzkum v Býčí skále započal Heinrich J. Wankel – blanenský lékař 
už v roce 1867, kdy v Jižní odbočce, cca 90 m od vchodu jeskyně, objevil sídliště člověka 
ze starší doby kamenné, což byl tehdy první doklad existence člověka a vyhynulých 
pleistocénních zvířat ve střední Evropě.  

V roce 1878 uveřejnil dr. Kříž svůj polygon Býčí skály; v pozdějších pracech plán 
jeskyně a k jeho největšímu přínosu jistě patří pečlivé nivelace, jimiž byly stanoveny 
důležité kóty v různých místech jeskyně. Dr. Kříž také provedl řadu průzkumných šachet 
do sedimentů dna jeskyně. 

 
Léta předválečná a meziválečná  

Překonání Šenkova sifonu se stalo již od konce 19. století úkolem pro desítky 
jeskynních badatelů. Po objevech horních pater Staré Býčí skály – jeskyně Bruna 
(Brněnská), Skalní zámek, Švédská věž a jiné. V roce 1912 došlo k historickému 
okamžiku. Ing. G. Nouackh si od firmy Westfalia zapůjčil potápěcí přístroj a pokusil se 
proniknout přes Šenkův sifon. Nedostatečné osvětlení a zvířené bahno na dně sifonu 
způsobily, že nenalezl další pokračování. I tak to však byl první pokus o jeskynní potápění 
v Moravském krasu a teprve později dochází k podobným, úspěšným pokusům na Punkvě. 
Po tomto nezdaru se jeskyňáři pokusili sifon překonat odstřelováním stropu. Práce však 
pokračovaly pomalu a počátek první světové války znamenal jejich ukončení. V roce 1920 
se skupina rozhodla k dalšímu pokusu. Pod vedením ing. K. Nouackha a na základě 
projektu ing. K. Matzialka byl proveden pokus o vyčerpání sifonu. Hned napoprvé byl 
pokus úspěšný a 7. 12. 1920 se při snížení hladiny sifonu o 2 – 3 metry, podařilo Šenkův 
sifon překonat. Jeho zdoláním jeskyňáři pronikli k aktivnímu podzemnímu toku 
Jedovnického potoka. Nově objevené prostory byly nazvány Nová Býčí skála. 

Ukázalo se, že Šenkův sifon je samostatné ”jezírko”, plněné zejména ze skapových 
vod a malého neznámého přítoku z pravé strany. Jedovnický potok nedaleko před sifonem 
prudce uhýbá doleva, protéká chodbou zvanou Kaňony a opětně mizí v sifonu. Objevuje se 
v propastech jeskyně Barové, opět mizí v sifonu a na denní světlo vytéká po cca 450 m 
třemi vývěry. Během roku 1922 byla jeskyně elektricky osvětlena a návštěvníci ji mohli 
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navštěvovat až do roku 1927, kdy velká povodeň naplnila Šenkův sifon a uzavřela tak opět 
cestu do Nové Býčí skály. 

Druhá světová válka - podzemní továrna  
 

Za druhé světové války bylo německou armádou v Moravském krasu postupně 
barbarsky přeměněno na podzemní továrny pět jeskyní, protože neustálá letecká ofenzíva 
spojenců donutila Němce k urychlenému přestěhování výroby do podzemních bezpečných 
prostor. V severní části Moravského krasu to byly jeskyně Kůlna a Michalka, ve střední 
části jeskyně Drátenická, Výpustek a Býčí skála, kde byly vyráběny součásti letadel. 

 
 Zatímco továrna ve Výpustku byla zcela dokončena a výroba v ní plně probíhala,    
v Býčí skále se vyrábět nikdy nezačalo. Předsíň jeskyně však byla poničena, především 
odstřelem a zarovnáním skalních výběžků a stěn a zadní část Předsíně byla pokryta 
betonovou podlahou, včetně míst, kde dr. Wankel prováděl své výkopy. Němci také 
nechali vystřílet a vykopat druhý (spodní) vchod, kterým chtěli zabránit, aby voda při 
povodni nevnikla do jejich továrny. Tento odvodňovací příkop měl odvádět vodu do 
blízkého Křtinského potoka.  
 
Významné objevy od roku 1945 do současnosti  

Po II. světové válce zde pracovala skupina O. Ondrouška a později Speleologický 
kroužek při ZK ROH Adast Adamov. Badatelské úsilí bylo završeno objevy Horolezecké 
chodby, nových prostor v komíně Švédská věž (1959 –1960), prolongací Skalních zámků  
a Bruniny jeskyně. Pozornost jeskyňářů se i přes tyto úspěchy vracela ke konečnému 
sifonu. 

Objev Sobolovy jeskyně  
 

V roce 1947 došlo k významnému objevu Sobolovy jeskyně. Při úpatí Krkavčí 
skály mezi vchodem do Býčí skály a vývěry byla známa malá jeskyně sloužící pro 
přespávání horolezců. Ti ji v dobrém rozmaru nazývali jeskyní Barovou. Antonín Sobol, 
profesor brněnského gymnázia a zapálený speleolog amatér společně se svými studenty 
nalezl prolongaci jeskyně Barové. Systém má dvě suchá patra a třetím, spodním patrem 
protéká Jedovnický potok.  

 
Překonání Sifonu dřiny (dříve Přítokového sifonu) v Nové Býčí skále  
 

V letech 1952 - 1953 se skupina A. Ondrouška a J. Šíslera pokoušela proniknout 
přes Přítokový sifon tím, že se sníží jeho hladina průkopem a snížením dna řečiště 
Jedovnického potoka. Pokus však skončil neúspěšně díky povodni r. 1953. Opakované 
potápěčské sestupy počátkem 60.let ukazovaly, že sifon je zcela neprůchodný. Nepomohl 
ani odstřel v přítokovém otvoru sifonu v roce 1965. 
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Zdolání sifonu na konci Nové Býčí skály, který nese název Sifon dřiny, bylo 
prováděno podle rámcového projektu, vypracovaného RNDr. Rudolfem Burkhardtem 
v roce 1969. Ve spolupráci se Speleologickýkm kroužkem při ZK ROH ČKD Blansko a 
Moravským muzeem byla prostřílena štola do Kufru a zahájeno ražení štoly přes Přítokový 
sifon. Tento projekt byl dočasně zastaven a ke spolupráci přizváni potápěči        z Delfín 
klubu Brno. Těm se podařilo proniknout do vzdálenosti 37 m, kde narazili na menší volnou 
hladinu. Celý průběh části sifonu zaměřili. Na základě měření potom pokračovala další 
ražba štoly. Přítokový sifon se po 5-leté práci na štole podařilo obejít.    V roce 1984 se tak 
otevřela cesta do nových 380 m dlouhých chodeb s krápníkovou výzdobou nebývalých 
rozměrů pro Býčí skálu. Nová část byla nazvána Prolomená skála.  

Objev Proplavané skály  
 

Práce jeskyňářů na řešení problému Jedovnického potoka však neustaly. Čekal je 
totiž další neméně významný úkol - proniknout dalším sifonem, který uzavíral Prolomenou 
skálu. Tento sifon, nazvaný Sifonem potápěčů, však nebyl stejně krutý jak sifon 
předcházející. Sólový sestup speleopotápěče Miroslava Měkoty vedl k nečekanému 
úspěchu. Proplavání 110 m dlouhého, složitého sifonu ukázalo další cestu k Rudickému 
propadání. Nové prostory, objevené 30.12.1984, byly pojmenovány stylově jako 
Proplavaná skála. 

 
Potápěči se do nově objevených prostor vrátili hned počátkem dalšího roku. Prošli 

celou Proplavanou skálu a zanořili se do dalšího sifonu (Srbského sifonu), který stál          
v cestě. Sifon byl snadno překonán. Nápis na stěně, který potápěč našel v "nových" 
prostorách, hovořil jasně: dostal se do Velikonoční jeskyně v Rudickém propadání.  

 
 Krátce po objevení Proplavané skály zahájili členové skupiny v roce 1985 
přípravné práce na její zpřístupnění. Ovšem představa dalšího ražení štoly nebyla příliš 
lákavá. Proto byly ověřovány možnosti průniku přírodními cestami tj. průkopem některého 
ze závrtů ležících nad jeskyní nebo obejití sifonu horními patry jeskyně. Ani jedna z těchto 
možností se však neukázala jako reálná, a tak se začalo znovu s razicími pracemi. Dne 
15.1.1989 byla štola dokončena v celkové délce 57,5m. Sen mnoha generací jeskyňářů      
z Býčí skály tak byl naplněn. 
 
Objev Májové jeskyně  
 

Vedle snahy postoupit proti proudu Jedovnického potoka, byla čas od času 
diskutována i otázka odtokového sifonu (Hluboký sifon) Jedovnického potoka                    
v Kaňonech, známého již od roku 1920. Jediný dokumentovaný potápěčský pokus Delfin 
Clubu v roce 1976 nebyl úspěšný. 
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V roce 1988 sólovým sestupem M. Měkoty se podařilo sifon překonat a dostat se 
do nových prostor v celkové délce 240 m. Vzhledem k tomu, že k objevu došlo prvního 
května, dostaly nové prostory název Májová jeskyně. 

Další postup do Barové jeskyně uzavíral další sifon, který se v roce 1992 podařilo 
proplavat. Tím došlo k uzavření propojení celé jeskynní soustavy od ponoru Jedovnického 
potoka po vývěry ve Křtinském údolí v celkové délce přes 13 km.  

Objev Kočárové chodby 

Dne 2.10.2014  se podařilo v jednom z komínů nad Hlinitými síněmi proniknout do 
volných prostor, kde byla objevena horizontální chodba o šíři cca 1 metr, výšce 2 - 5 
metrů. Nachází se ve výšce cca 60 metrů nad aktivním tokem Jedovnického potoka. Její 
délka je cca 100 metrů, a její konec je tvořen dómem 7 x 20 metrů a výšce cca 12 metrů. 
Místy se nachází bohatá sintrová výzdoba. V celé délce chodby jsou dvě propasti a několik 
komínů, kde je viditelné další volné pokračování. V celých prostorech se nachází pouze 
vápencové bloky, sedimentu je tu minimální množství. Objev dostal název Kočárová 
chodba. [5] 
  



19 
 

2 POUŽITÉ PŘÍSTROJE 

Totální stanice Topcon GPT-3003N 

Pro měření polygonového pořadu byla zvolena totální stanice Topcon GPT-3003N. 
Topcon GPT-3003N používá duální laserový optický systém. První úzký paprsek pro 
bezhranolové měření a druhý širší paprsek pro měření s hranolem. Standardní měřický 
mód dálkoměru umožňuje měření vzdálenosti až do 3000 metrů na jeden hranol. Prostým 
stisknutím klávesy je však možné přepnout do bezhranolového módu a změřit délky přes 
250 metrů. Přesnost měření délek v hranolovém módu je ms = 3mm + 2ppm                        
a bezhranolovém ms = 5 mm. Přesnost směru měřeného ve dvou polohách mr  = 10cc. 

Účelné programové vybavení umožňuje řešit všechny standardní geodetické situace 
na stanovišti. Velká kapacita vnitřní paměti, snadno použitelné programové vybavení          
a vysoká odolnost vůči vnějším podmínkám předurčuje totální stanice GPT-3003N jako 
přístroje pro široké použití. [6] 

 

 

 

Obr. 5 Totální stanice Topcon GPT – 3003N při měření v části ÚPBK [Foto: autor] 
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Nivelační přístroj AT-G7  
 

Kompenzátorový nivelační přístroj AT-G7 nachází široké uplatnění ve stavebnictví 
a vzhledem ke svým vynikajícím technickým parametrům je také velmi vhodný pro měření 
nivelačních pořadů metodou technické nivelace. 

 
Přístroj AT-G7 má zabudovaný spolehlivý magneticky tlumený kompenzátor. 

Urychluje tak nivelaci a poskytuje přesné výsledky. Systém kompenzátoru Topcon používá 
čtyři speciální mylarové pásky pro zavěšení kompenzátoru, který proto není ovlivňován 
magnetickým polem a má vyšší odolnost vůči chladu, teplu a otřesům. Přístroje mají 
dokonale vodotěsný dalekohled, a proto je vhodný na měření i při mírném dešti. Přístroj je 
vybavený horizontálním kruhem s gradovým dělením. Hmotnost přístroje AT-G7 je pouze 
1,2 kg a jeho konstrukce je dostatečně masivní, aby dokázala odolat i velmi náročným 
podmínkám na stavbě. [7] 
 
 

 
Obr. 6 Nivelační přístroj AT-G7 [Zdroj: state.sc.us/] 
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3 SPELEOLOGICKÉ M ĚŘICTVÍ 
 

3.1 Přesnosti ve speleologickém měřictví 

 
Speleologické mapování nemá přesně stanovené normy nebo kritéria přesnosti, která 

by stanovovala mezní odchylky pro konkrétní technologii měření. Přesnost se odvíjí 
především od použitých přístrojů, které má měřická skupina k dispozici. Volba pomůcek 
také záleží na členitosti a přístupnosti jeskynních prostor, účelnosti měření a tradici, která 
ve speleologickém mapování existuje. Níže uvedené třídy přesnosti používané v ČR se 
vztahují především k polohovému určení bodů měřické kostry. Ne k podrobnému 
mapování. 
 

Třída 
přesnosti 

Měření směrů Měření délek Použití 

1. 
vteřinové (dvouvteřinové) 

teodolity, nejlépe s nucenou 
centrací 

na milimetry se zavedením 
hlavních korekcí 

technické úkoly v 
jeskyni (vytyčení 
prorážky apod.) 

2. minutový teodolit a lepší 
pásmem s přesností do 1 cm a 

účelným zavedením korekcí 
zaměření hlavních 

tahů v jeskyni 

3. 

magneticky (teodolitové 
buzoly, buzolní teodolity, 

závěsný hornický kompas s 
opak. odečítáním) přesnost 
odečítání v desítkách minut 

pásmem s přesností 1 - 5 cm  
hůře přístupné 

jeskynní prostory 

4. 
kompasem z ruky 

(geologický kompas) s 
odhadem na stupně, DistoX 

pásmem nebo latí s přesností    
5 - 15 cm, DistoX 

boční chodbičky, těžko 
přístupné prostory, 
orientační měření 

5. 
potápěčské náramkové či 
kulové kompasy a buzoly s 

odhadem na 5° a více 

měřickým provazcem či 
topofilem s přesností horší jak 

25 cm 

měření pod vodou, 
měření propastí na 

expedicích 

6. úhloměrem nebo odhad 
odhadem pomocí 

horolezeckého lana, krokování 
plánky a náčrtky 

7. odhad odhad plánky a náčrtky 
 

Tab. 1 Třídy přesnosti speleologického mapování užívané v ČR [8]  

 Také Mezinárodní speleologická unie (UIS) si uvědomuje důležitost standartizace 
speleologického mapování, tak aby měl koncový uživatel mapy představu o její přesnosti. 
První diskuze se začaly ale vést až v roce 2009, kdy jako námět posloužily britské              
a australské standardy pro mapování jeskyní. Asi po roce se delegáti z jednotlivých 
členských zemí shodli na konečné verzi dokumentu, který popisuje postupy, přístroje, 
pomůcky a jejich přesnost (viz. níže). [9] 
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Třída 
měření 

Popis třídy měření 
Přesnost 

délek 
Přesnost 

směrů 
Přesnost 
sklonu 

Předpoklá - 
daná 

přesnost 

-1 Mapa není k dispozici - - - - 

0 Bez hodnocení - - - - 

1 Náčrt z paměti, bez měřítka - - - - 

2 
Mapa sestavená z poznámek, náčrtů a 
odhadů v jeskyni. Bez použití přístrojů 

- - - - 

3 

Směry měřeny kompasem. Vzdálenosti 
měřeny provázkem, krokováním nebo 
pomocí částí těla. Významné sklony 
odhadnuty.  

0,5 m 5° - 10% 

4 

Měření kompasem a pásmem s předem 
zvolených a pevně fixovaných měřických 
bodů. Sklony měřeny sklonoměrem nebo 
jako horizontální a vertikální součásti 
měřické přímky. 

0,1 m 2° 2° 5% 

5 

Měření kompasem a pásmem. Směry a 
sklony měřeny s kalibrovanými 
pomůckami, vzdálenosti se 
sklolaminátovým nebo kovovým pásmem 
nebo tachymetrie. 

0,05 m 1° 1° 2% 

6 

Měření nebo triangulace s kalibrovanými 
přístroji na stativu s přesností měření 
směrů a sklonů 0,25°. Vzdálenosti s 
kalibrovaným pásmem, přesná 
tachymetrie nebo kalibrované DistoX. 

0,02 m 0,25° 0,25° 1% 

X 
Měření s teodolitem nebo podobným 
přístrojem 

proměnná     proměnná 
 

Tab. 2 Třídy přesnosti speleologického mapování podle UIS [9] 

3.2 Přístroje a pomůcky používané pro mapování jeskyní 
 

Ve speleologickém mapování existuje celá řada přístrojů a pomůcek, které se liší 
cenou, přesností, odolností nebo technickým řešením od těch nejjednodušších až po ty 
technicky složité. Vše záleží především na finančních možnostech a odborných znalostech 
speleologické skupiny. V současné době převládají při běžném speleologickém mapování 
tradiční metody – měření vzdáleností pásmem nebo laserovým dálkoměrem, azimutů 
pomocí hornického závěsného kompasu nebo elektronického kompasu (integrovaného 
s laserovým dálkoměrem a sklonoměrem) a sklonů pomocí elektronického nebo závěsného 
sklonoměru.  
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Sklonoměr 
 

Sklonoměry jsou jednoduché pomůcky, jimiž se měří úklony šikmo měřených 
délek s přesností, která vyhovuje pro běžná technická měření (10‘– 1°). Existují                  
i sklonoměry s digitálním odečítáním a s možností záznamu naměřených hodnot. Pro 
zaměřování podzemních prostor se zpravidla používá hornický závěsný sklonoměr. 
Hornický závěsný sklonoměr měří úklon napjaté šňůry, která mezi dvěma body fyzicky 
realizuje stranu polygonového pořadu. Stavba sklonoměru je velmi jednoduchá. Sklonoměr 
je tvořen plechovým půlkruhem o poloměru 12 – 15 cm, který je opatřen stupnicí               
s dělením od středu na obě strany. Na stupnici se odečítá pomocí olovnice, která je 
připevněna ve středu kruhu. Na šňůru se sklonoměr připevňuje pomocí dvou závěsných 
háků, které jsou umístěny střídavě (každý z jedné strany šňůry), aby sklonoměr zaujímal 
správnou polohu při měření. [8] 

Pásmo 
 

Aby bylo pásmo vhodné k měření, musí být dostatečně ohebné, bez deformace, 
musí mít pevnost v tahu, trvanlivé číslování stupnice a pro přesné práce by mělo být 
ověřeno autorizovaným metrologickým střediskem. [8] 
 
Ruční laserový dálkoměr 
 

Ruční laserové dálkoměry jsou nástupci pásma v jednoduchém a rychlém měření 
délek s dostatečně velkou přesností. Laserové dálkoměry pracují na principu odrazu 
viditelného laserového paprsku od předmětu. Měří bezhranolově, ale pokud bychom chtěli 
dosáhnout vyšší přesnosti, většina jich spolupracuje i s optickým odrazným hranolem. 
Výhodou je, že měřené místo je jednoznačně definováno stopou laserového paprsku. Mají 
dosah až 200 m a zároveň přesnost v řádech milimetrů. Přístroje dokáží kromě prostého 
měření délek hodnoty zaznamenávat do paměti, provádět jejich korekce nebo je využít pro 
okamžité výpočty ploch a kubatur. [8] 

Obr. 7 Závěsný sklonoměr [Zdroj: topgeo-shop.cz] 
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Buzola 
 

Stupnicová buzola je tvořena obvykle kruhovou krabičkou z nemagnetické kovové 
slitiny se stupnicí pro odečítání hodnot. Ve středu je zasazen hrot, na němž je pohyblivě 
umístěna magnetka. Ta pohybem udává magnetický směr, který je možno odečítat na 
stupnici. Magnetka je vyrobena z oceli a je přiměřeně zmagnetizována a vyvážena. Aby 
buzola měřila správně, je potřeba zaručit několik podmínek: správné dělení stupnice, žádný 
magnetický kov v kompasové krabici, dostatečná citlivost magnetky, geometrická osa 
magnetky musí souhlasit s její magnetickou osou, magnetka musí ležet ve středu stupnice. 
[8] 
 
Hornický kompas 
 

Speciální úprava buzoly pro měření v podzemí je hornický kompas. Již od 
středověku je praktickým a spolehlivým přístrojem na zaměřování azimutů stran dlouhých 
polygonových pořadů v podzemí. Jde o kompas vložený do závěsu, a tak je možnost ho 
zavěsit na napjatou šňůru, která mezi dvěma body fyzicky realizuje měřickou přímku 
polygonového pořadu, a zároveň je po zavěšení a ustálení kompas ve vodorovné rovině. 
Dělení stupnice, a tím daná přesnost měření, je obvykle 1° nebo 30‘.[8] 

Modifikované DistoX 
 

Modifikované DistoX je tvořeno klasickým dálkoměrem řady Leica DistoX 
umožňujícím měřit délku a sklon a kartou, pomocí které se dá tento dálkoměr svévolně 
,,přebudovat“ a rozšířit o trojosý kompas/sklonoměr a o komunikační modul Bluetooth, 
který umožňuje bezdrátové přenesení dat do PDA.  
 

Při měření s tímto přístrojem je třeba dávat pozor na předměty z kovu. Jakýkoliv 
feromagnetický kov v příliš velké blízkosti přístroje znehodnocuje měření. Nejčastěji to 
bývají např. ocelové karabiny připnuté k oblečení jeskyňáře. Rovněž tak je třeba uvarovat 

Obr. 8 Závěsný hornický kompas [Zdroj: topgeo-shop.cz] 
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se vlivu elmag. pole od vodičů a zařízení protékaných elektrickým proudem. Problémem, 
který lze jen těžko vyloučit, zůstává neznalost skladby bezprostředního nadloží, jehož 
skladba může zásadním způsobem ovlivnit výsledek měření. 

 
Přesnost měření s tímto zařízením lze zvýšit dodržováním několika zásad při 

měření. Mezi tyto zásady patří držení přístroje oběma rukama, vyznačení bodu na přístroji, 
odkud vychází laserový paprsek, držení přístroje tak, aby vyznačený bod byl co nejblíže na 
měřickém bodě, ze kterého je měřeno. 
 

Protože modifikované DistoX obsahuje tři detektory magnetického pole a tři 
akcelometry, je třeba ho kalibrovat před prvním použitím a po každé výměně napájecích 
článků. Jako každý přístroj vykazuje určité chyby, mezi něž patří chyba ofsetu a zisku 
senzorů, senzory naletované v ne úplně správných úhlech, úhlové chyby mezi senzory       
a laserovým paprskem a vliv kovových částí na magnetické pole. Všechny tyto chyby lze 
eliminovat právě pomocí kalibračního měření. Důležitou podmínkou pro kalibrační měření 
je neporušené magnetické prostředí, jako je například jeskyně, louka nebo les. Doporučená 
řada měření zahrnuje 56 měření ve 14 různých směrech. [10] 
 
Teodolit/Totální stanice 
 

Pro běžné speleologické mapování mají poměrně úzké využití, zejména pro svoji 
značnou hmotnost a objem, množství příslušenství a velkou finanční nákladnost. 
Nezanedbatelná je vysoká odborná úroveň obsluhy stroje. Výhodou je zase naopak vysoká 
přesnost a skutečnost, že měření není magnetické, tudíž není ovlivňováno 
feromagnetickými látkami. 
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4 VLASTNÍ M ĚŘENÍ 
 

Jak jsem již v úvodu uvedl, mým úkolem bylo zaměřit polygonový pořad v jeskyni 
Býčí skála, v části zvané Proplavaná skála. Měřické práce skládající se z měření délek, 
úhlů a převýšení probíhaly od září roku 2014 do března roku 2015 a nesly s sebou určitá 
specifika. 

 

4.1 Specifika měření v jeskyni 
 

Nejen měření ale i samotný pohyb a pobyt nese s sebou v jeskyni určitá specifika. 
V jeskyni Býčí skála je celoročně konstantní teplota kolem 9 °C, téměř 100 % vlhkost         
a navíc v některých částech jeskynního systému protéká Jedovnický potok. Z tohoto           
a dalších důvodů byli členové měřické skupiny vybaveni ochrannou helmou                        
s integrovanou svítilnou, náhradními bateriemi, teplým (nejlépe nepromokavým                 
a několikavrstevným) oblečením, gumovými holínkami, nákoleníky, gumovými 
rukavicemi, výkonnou ruční svítilnou na osvětlování pomůcek při měření a dalším 
vybavením podle potřeb členů skupiny. Problém představovalo taky všudypřítomné bláto  
a voda, kdy se museli části měřického a osobního vybavení ukládat do voděodolných nebo 
ochranných obalů, aby se předešlo jejich zašpinění, navlhnutí nebo i zničení.  

 
Další komplikací je i samotná délka jeskyně, kdy vlastní polygonový pořad začíná    

1 050 m za vchodem a pokračuje dalších 1 300 m. Navíc samotný pohyb v jeskyni je 
pomalý z důvodů kamenů, bláta nebo protékajícího potoka, který je v cestě. Takže 
nemalou část pobytu v jeskyni zabere jenom příchod na místo měření a odchod zpátky. 
Z tohoto důvodu je vhodné měřit pokud možno co nejdéle, což s sebou nese požadavky jak 
na vybavení, tak na jednotlivé členy měřické skupiny. Z tohoto důvodu byly mezi 
jednotlivými měřickými akcemi ponechány některé pomůcky přímo v jeskyni na 
vyvýšených místech tak, aby je neohrožovala ani zvýšená hladina potoka. 

Obr. 9 Transport materiálu v části zvané ÚPBK [Foto: David Mikeš] 
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Samotnou kapitolou je část zvaná ÚPBK, která se nachází téměř na začátku 
polygonového pořadu. Jedná se o úžinu cca 25 m dlouhou a v nejnižším místě asi 50 cm 
vysokou, kterou navíc protéká potok. Z tohoto důvodu bylo nutné dát před tímto místem 
oblečení, měřické pomůcky a další vybavení do vodotěsných nádob a transportovat na 
druhou stranu. Při samotném měření v tomto úseku byli členové měřické skupiny vybaveni 
neoprenovými obleky zapůjčenými od speleologické skupiny, bez kterých by se toto 
měření jen stěží realizovalo.  

 

4.2 Stabilizace bodů 
 

Jedním z nejdůležitějších úkolů spojeným s měřením jeskynního polygonového 
pořadu je stabilizace bodů. Aby měření probíhalo rychle a pohodlně, je třeba body vhodně 
stabilizovat tak, aby kolem měřiče byl dostatek místa pro pohyb, nic nepřekáželo ve 
výhledu na sousední body a zároveň nebyla ohrožena stabilizace bodů. 

 
Stabilizace bodů probíhala ve spolupráci se speleology ze ZO ČSS 6-01 Býčí skála, 

kdy poskytli materiál na stabilizaci bodů, lidské zdroje, vrtačku a konzultovali konečné 
umístění bodů. Body jsou stabilizovány pomocí nerezového šroubu s kotvou do skály ve 
stropě jeskyně a v případě vysokých stropů v převisech v blízkosti stěn, ale pokud možno, 
co nejdál od nich, aby byl pod nimi dostatek místa pro postavení přístroje a měřič mohl 
pohodlně měřit. Pouze jeden bod (Z41) je stabilizován na dně jeskyně v kamenu z důvodu 
příliš vysokých stropů a absenci vhodných výčnělků ve skále. Celkem bylo nově 
stabilizováno 43 bodů polygonového pořadu s tím, že počáteční bod je totožný s již 
zaměřeným bodem BS546. Body jsou označeny nerezovým štítkem s označením Z1 – Z44. 
Před měřením je třeba na šrouby našroubovat kloboučkovou matici, která je provrtaná a 
opatřena provázkem k zavěšení olovnice. Předtím je ale třeba u některých bodů 
odšroubovat matici, která drží štítek s označením bodu, tak aby šla kloboučková matice 
dotáhnout tzv. ,,nadoraz“.  Poloha bodu je vztažena k závěsu olovnice, zatímco nadmořská 
výška k nejnižší části kloboučkové matice. Výjimku tvoří pouze bod Z41, na který není 
třeba šroubovat kloboučkovou matici. U tohoto bodu se poloha vztahuje ke středu šroubu  
a výška k horní části šroubu. 

 

Obr. 10 Ukázky stabilizací a míst, ke kterým se vztahuje poloha a nadm. výška [Foto: autor] 
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4.3 Měření převýšení 
 

Pro měření převýšení mezi jednotlivými polygonovými body byla zvolena metoda 
geometrická nivelace ze středu s přesností technické nivelace. Převýšení bylo měřeno 
celkem dvakrát z důvodu eliminace hrubých chyb. Převýšení bylo rovněž určeno 
trigonometricky při samotném měření polygonového pořadu. Následně byla obě měření 
porovnána. 

 

4.3.1 Geometrická nivelace ze středu 
 
 Jednou z nejčastějších metod určení výšky bodu je geometrická nivelace ze středu. 
Jde o měřický postup, kterým se určí převýšení mezi body. Je-li známa nadmořská výška 
v příslušném výškovém systému alespoň jednoho z nich, je možné vypočíst u ostatních 
zaměřených bodů jejich nadmořské výšky. 
 
 Základním prvkem nivelace je sestava. Nivelační přístroj je umístěn uprostřed 
spojnice bodů A, B a je urovnán do horizontální polohy. Na bod A se postaví nivelační lať   
a pomocí krabicové libely se urovná do polohy svislé. Nivelační přístroj zacílíme na lať   
A, vodorovná ryska dalekohledu se promítá do bodu A  ́ a vytíná laťový úsek AA´=z 
nazývaný čtení vzad. Totéž platí pro bod B. Laťový úsek BB´=p a je nazývaný čtení vpřed. 
Převýšení mezi body A a  B se počítá jako rozdíl čtení vzad a čtení vpřed hAB=z-p.  [11] 

 
 

Obr. 11 Princip geometrické nivelace ze středu [Zdroj: VONDRÁK Jiří: Geodézie II] 
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 Nivelační měření v jeskyni mají stejná pravidla a postupy jako měření na povrchu, 
ale i tak jsou zde určitá specifika. Téměř všechny body jsou stabilizovány ve stropě, a tak 
se na ně přikládají nivelační latě v obrácené poloze. Čtení latě v takové poloze má pak 
záporné znaménko. Při nivelačním měření nastávaly občas situace, kdy už byla nivelační 
lať příliš dlouhá na to, aby se dala přiložit k měřické značce a proto byla nahrazena 
svinovacím metrem, který se dá libovolně délkově upravovat. Také byl v některých 
stísněných prostorách použit krátký stativ. Dalším problémem byl nedostatek světla, kdy 
bylo nutné nivelační lať nasvěcovat výkonnou ruční svítilnou. Ale i to mělo svá omezení, 
protože lať se při špatném úhlu nasvícení leskla a nebylo tak možné odečítat. 

 
 Měřické práce v jeskyni postupují pomalu a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že 
se měřič dopustí snadno hrubé chyby ze čtení zejména na obrácené lati. Navíc z důvodu 
členitosti jeskyně se obtížně hledá vhodné místo pro postavení přístroje, tak aby bylo 
pokud možno vidět na oba body současně. Z těchto důvodů jsem si upravil měřický postup 
tak, že jsem zaměřil druhé převýšení mezi dvěma body ihned po tom prvním s přestavením 
přístroje. Následně jsem obě převýšení vypočítal, porovnal a případně provedl další 
měření. 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12 Ukázka měření nivelace [Foto: autor] 
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Výpočetní práce 
 
 Měření bylo výškově připojeno na bod BS546, který je totožný z bodem Z1. 
Nadmořská výška a střední chyba výšky bodu BS546 je přebrána z práce [11]. Střední 
chyba aritmetického průměru jedné dvojice měřených převýšení ��� = 1,0	�� byla 

vypočtena podle vzorce 
 

��� = 12
∑∆ℎ�� , 
 
kde ∆ℎ je rozdíl dvojice měření a n celkový počet dvojic. Dále jsou vypočítány střední 
chyby výšek �� jednotlivých bodů podle vzorce  
 ��� = �������� + � ∙ ����  

 

4.3.2 Trigonometrické měření převýšení 
 
 Princip metody trigonometrického měření převýšení vychází ze znalosti 
pravoúhlého trojúhelníka. Kdy se převýšení h mezi body určí podle vzorce 
 ℎ = �� + š ∙ cos � − �  
 
kde vp je výška přístroje nad stabilizační značkou, š šikmá vzdálenost, z zenitový úhel a vc 
výška cíle nad stabilizační značkou. To vše platí při určování převýšení, kdy vzdálenosti 
bodů nepřesahují vzdálenost 100 m, kdy už je třeba zavádět korekce ze zakřivení Země      
a refrakce. Taková situace ale v mém měření nenastala. Další nezanedbatelnou korekcí je 
taktéž redukce odměřené šikmé vzdálenosti mezi stabilizační značkou a přístrojem nebo 
cílem na svislou délku, kdy tato korekce může nabývat při krátkých vzdálenostech              
i několik mm. 
 
 Princip této metody je prakticky stejný jako na povrchu. Jediný rozdíl je ten, že 
výšky přístroje a cíle, které se nachází pod stabilizační značkou, mají záporné znaménko. 
Výhodou měření je, že se dá spojit přímo s měřením polygonového pořadu.  
 
Výpočetní práce 
 
 Výpočet trigonometricky měřených převýšení proběhl stejně jako u geometrické 
nivelace ze středu. Střední chyba aritmetického průměru jedné dvojice měřených převýšení 
má hodnotu ��� = 2,4	��.  
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4.3.3 Porovnání geometrické nivelace a trigonometricky měřeného převýšení 
 
 Jak ukázalo zpracování výsledků měření, přesnost trigonometricky měřeného 
převýšení je oproti geometrické nivelaci horší. Tyto nepřesnosti přisuzuji zejména 
odměřením výšek přístrojů a cílů, kdyby na přesnější odměření těchto vzdáleností bylo 
třeba spolupráce dvou lidí a případně i vícenásobné odměření, ale z časových a praktických 
důvodů nebylo možno tyto podmínky dodržet. Přesto si myslím, že pro speleologické účely 
je tato přesnost dostatečná. V tabulce uvedené níže jsou porovnány obě tyto metody a to 
pomocí střední chyby aritmetického průměru jedné dvojice měřených převýšení mhi, 
nadmořské výšky HZ44 a střední chyby výšky mHZ44 koncového bodu Z44 polygonového 
pořadu. 
 

 Nivelace mhi [mm] HZ44 [m] mHZ44 [mm] 

Geometrická 1,0 320,709 8 

Trigonometrická 2,4 320,682 17 
 

Tab. 3 Porovnání geometrické nivelace a trigonometricky měřeného převýšení 

 

4.4 Měření polygonového pořadu 
 

Poloha bodů páteřního polygonového pořadu byla určena volným polygonovým 
pořadem. Z praktických důvodů probíhalo měření od koncového bodu tak, aby se měřická 
skupina spolu s vybavením posouvala směrem k východu z jeskyně. Zde bylo nutné ještě 
zaměřit bod 59, který spolu z bodem Z44 = S0 slouží k napojení dalšího polygonového 
pořadu vedeného přes Srbský sifon. Během měření bylo rovněž zaměřeno rajónem pouze 
v bezhranolovém módu 16 bodů již stávajícího, ale méně přesného polygonového pořadu. 
Tyto body dále sloužily k transformaci mapy jeskyně, kterou poskytli jeskyňáři, do          
S-JTSK viz. příloha 6.8. 
 
 K zaměření byla použita totální stanice a trojpodstavcová souprava. Tato metoda je 
poměrně přesná a rychlá, kdy dochází pouze k výměně přístroje za odrazný hranol. Pro 
specifické podmínky měření v jeskyni bylo rovněž nutné použít zejména v zúžených 
prostorách krátký stativ nebo dokonce pilířovou podložku. 
 
 Polohově je měření navázáno na již zaměřený polygon, který začíná na povrchu     
a končí v oblasti mezi Dómem potápěčů a ÚPBK. Svůj polygonový pořad jsem napojil na 
body nacházející se v úseku před Druhou štolou a koncem stávajícího pořadu. Konkrétně 
se jedná o body BS545 – BS553. Dva body (BS546 = Z1, BS553) jsem použil jako 
stanoviska a ostatní body jsem zaměřil rajónem, pokud možno ze dvou stanovisek viz. 
příloha 6.1. 
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Měření vodorovných úhlů 
 
 Vrcholové úhly polygonového pořadu byly měřeny ve dvou skupinách. Největší 
problém při tomto měření byl nedostatek světla, kdy bylo obtížné najít samostatnou 
signalizaci bodu. K tomu nejlépe posloužilo laserové ukazovátko, které je součástí totální 
stanice, protože cílení přes kolimátor je v těchto podmínkách obtížné nebo až skoro 
nemožné. Úhly byly měřeny na závěsy olovnic a z tohoto důvodu bylo nutné dát za závěs 
pozadí (např. papír) kvůli lepšímu kontrastu a svítit mezi závěs a pozadí tak, aby se na 
pozadí netvořily stíny, které by mohl měřič zaměnit za závěs. Pro co největší eliminaci 
chyb z kývání olovnice bylo cíleno na závěs pokud možno v co nejvyšším místě. Střední 
chyba měřeného úhlu v jedné skupině a ve dvou polohách dalekohledu �" = 67    byla 
vypočtena podle vzorce 
 

�" = 
∑ �%�&%'(� − ) , 
kde v je oprava, n počet měření a k počet nutných měření. 

 
Obr. 13 Ukázka měření polygonového pořadu [Foto: Jan Scheichenost] 
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Měření délek 
 
 Délky stran polygonového pořadu byly měřeny elektronicky tam a zpět pomocí 
totální stanice a za využití trojpodstavcové soupravy. Délky byly registrovány šikmé s tím, 
že byly opraveny o fyzikální korekce hned v přístroji. Střední chyba jednou měřené délky �* = 1,4	�� byla vypočtena podle vzorce 
 

�* = 
∑ �%�&%'(� − ) , 
kde v je oprava, n počet měření a k počet nutných měření. 
 
 Délky na připojovací body byly z důvodu urychlení prací měřeny na mini hranol, 
který se přiložil k danému bodu.  
 

4.5 Výpočet souřadnic bodů polygonového pořadu 
 
 Pro výpočet souřadnic bodů polygonového pořadu existuje vzhledem 
k nadbytečnému počtu měření několik možných variant výpočtu, které jsou popsány níže. 
Po dohodě s vedoucím práce byla nakonec zvolena Varianta 1 jako optimální. 
 
Varianta 1 
 
 Pro výpočet této varianty jsem zvolil program Groma 8.0. Před samotným 
výpočtem jsem nejprve nastavil hodnoty pro výpočet opravy délek z kartografického 
zkreslení a nadmořské výšky: 
 

• Y = 589784 m 

• X = 1148539 m  
• H = 311 m 

 
Výsledná hodnota korekce činila -14,8 mm/100 m 
 
 Dále jsem vypočítal celý polygonový pořad v místním souřadnicovém systému 
s výjimkou bodu Z10, který jsem vynechal z důvodu krátké orientace, jelikož z bodu Z9 
jsem zaměřil i bod Z11, který poskytuje kvalitnější orientaci a bodu Z43, který je určen 
rajónem z bodu 59. Poté jsem v místním systému vypočítal body, jejichž souřadnice jsou 
již známé. Následně jsem takto určené souřadnice převedl pomocí shodnostní transformace 
do S-JTSK, jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulkách níže. 
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Bod vY [mm] vX [mm] m0 Red [mm] 

BS545 0 1 2 

BS546 -4 -2 2 

BS547 -1 -6 2 

BS548 11 7 1 

BS549 -10 -6 1 

BS550 1 1 2 

BS551A -4 3 2 

BS552 -4 2 2 

BS553 10 0 1 
 

Tab. 4 Souřadnicové opravy na identických bodech 

 
 

  
 
 Nakonec jsem již z finálních souřadnic v S-JTSK dopočítal zbývající souřadnice 
určené rajónem. 
 
  Tuto variantu jsem zvolil jako optimální z důvodu velkého počtu připojovacích 
bodů a také proto, že se nejdříve vypočítá celý polygonový pořad a pak kromě posunu 
hledám otočení, které je dáno transformací na několik bodů oproti variantě, kdybych měl 
pouze jednu orientaci oproti klasickému výpočtu polygonového pořadu. 
 
Varianta 2 
 
 Jako další možnost jsem uvažoval výpočet všech měření v programu G – NET. 
Tato varianta se jeví sice příznivě, kdy dojde k vyrovnání všech měření, ale pouze na 
začátku, kde se překrývají polygonové pořady a dále pokračuje výpočet jako 
několikanásobný rajón. Proto se domnívám, že přesnost orientace by byla horší, než           
u předchozí varianty. 
 
Varianta 3 
 
 Dále se nabízí varianta výpočtu volného polygonového pořadu z počátečního bodu 
BS546 = Z1 a orientací na bod BS545. Tato možnost je ze všech variant nejjednodušší na 
výpočet a zpracování, ale také nejméně spolehlivá, kdy je celý pořad připojen pouze na 2 
body. Polygonový pořad jsem opět počítal s vynecháním bodů Z10 a Z43. 
  
 
 
 

mY [mm] mX [mm] m0  [mm] 

7 4 6 

Tab. 5 Střední chyby transformace 
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Varianta Y [m] X [m] dY [m] dX [m] 

1 588 975,83 1 147 721,83 - - 

2 588 976,23 1 147 721,44 -0,41 0,40 

3 588 975,98 1 147 721,66 0,26 -0,23 
 

Tab. 6 Porovnání souřadnic na koncovém bodě Z44 a odchylky vůči Variantě 1 

4.6 Výpočet charakteristik přesnosti souřadnic polygonového pořadu 
 
 Pro zhodnocení dosažené přesnosti byla pro každý bod vypočítána střední elipsa 
chyb, která poskytuje komplexní informaci o přesnosti polohového určení bodu. Nejprve 
bylo ale nutné vypočítat střední chyby ve směrech souřadnicových os �+ a �,                    

a kovarianci �+, podle následujících vzorců, kde �+- a �.- jsou střední souřadnicové 

chyby výchozích bodů, �/0 střední chyba orientačního směrníku, �* střední chyba 

měřené délky, 1% směrník jednotlivých stran a �" střední chyba měřeného úhlu. 
 
Střední chyba ve směru osy x 

�+� = �+-� + 23& − 3(4��/0� +�*� 5678�&9(
%'(

1% +�"� 523& − 3%4�
&9(
%'(

 

Střední chyba ve směru osy y 
 

�,� = �,-� + 2:& − :(4��/0� +�*� 58;��&9(
%'(

1% +�"� 52:& − :%4�
&9(
%'(

 

Kovariance 

�+, = −2:& − :(423& − 3(4�/0� +�*� 5sin1% cos 1% −
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 Parametry elips chyb jednotlivých bodů polygonového pořadu se vypočítají podle 
vzorců uvedených níže. 
 
Největší chyba v určení polohy 

�>?+� = �+� +�,�2 + 
@�+� −�,�A�4 + �+,� 	
	
Nejmenší chyba v určení polohy 	

�>%&� = �+� +�,�2 − 
@�+� −�,�A�4 + �+,� 	
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Úhel stočení elipsy chyb 	
B = 12CD6EF 2�+,�+� −�,� 	

 
 Jak ukazuje tabulka uvedená níže, velikost maximální střední chyby na koncovém 
bodě Z44 dosahuje z geodetického hlediska značných hodnot. Z převážně části je 
způsobena hromaděním chyb úhlového měření, ale vzhledem k přes 1 300 m dlouhém 
volném polygonovém pořadu je to nevyhnutelné. Pro zpřesnění by bylo nutné tento pořad 
usměrnit například gyroteodolitem, což nebylo možné provést hlavně z časových důvodů 
spolu s náročným transportem skrz nízké části jeskyně - ÚPBK. Tento náročný úkol tak 
otevírá možnost pro další práci. 
 

mY [m] mX [m] mX,Y [m] mmax [m] mmin [m] 

 0,52 0,55   0,53  0,75  0,03 
 

Tab. 7 Střední chyby na koncovém bodě Z44 
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5 PŘÍNOS A VYUŽITÍ PRO DALŠÍ OBJEVY 
 

Páteřní polygonový pořad hlavní chodbou jeskyně tvoří základ výzkumu v jeskyni, na 
který postupně navazuje podrobné měření jeskyně, ale je také nezbytný pro odborníky 
z různých oborů vědeckého zkoumání. Důležitý je také z hlediska určení prostorových 
vztahů mezi podzemím a povrchem např. zobrazením ve vhodných povrchových mapách. 

 

5.1 Využití polygonového pořadu 
 
Z geodetického hlediska je polygonový pořad základem pro jakékoliv navazující 

měření a mapovou dokumentaci jako je např. podrobná mapa jeskyně, profily a řezy, 3D 
modely, laserové skenování, fotogrammetrie.  

 
Jako další možnost využití se jeví souhrnné zpracování všech páteřních polygonových 

pořadů v jeskynním systému Rudické propadání – Býčí skála a jejich případné propojení   
a vyrovnání. Problémem však patrně bude různá přesnost měření z důvodu použití různých 
přístrojů, pomůcek a počtu opakovaných měření. Všechna tato měření by se dala rozdělit 
na několik úseků polygonových pořadů podle jejich měřičů. Úsek od vchodu Býčí skály po 
začátek ÚPBK byl měřen v letech 1997 – 2013 studenty oboru Geodézie a kartografie 
z FAST VUT v Brně za účasti Josefa Weigela, Radima Kratochvíla a spolupracovníků 
(kalibrované pásmo, teodolit, totální stanice, gyroteodolit). Dále pokračuje mé měření, na 
které navazuje polygonový pořad změřený Jiřím Havlíkem a Davidem Mikešem na 
přelomu června a července 2014 (kalibrované pásmo, laserový dálkoměr Disto X310, 
elektronický teodolit) vedený vstupním polosifonem Srbského sifonu a jeho Knihovnou     
a pak samotným Srbským sifonem (v užším slova smyslu) a končící ve Velikonoční 
jeskyni (systém Rudického propadání). Polygonový pořad přes samotnou Velikonoční 
jeskyni byl změřen Dušanem Hyprem a Aloisem Nejezchlebem v dubnu 1974 (pásmo, 
geologický kompas), ale podle Jiřího Havlíka obsahuje hrubé chyby, které byly zjištěny při 
připojovacím měření. Poslední úsek od začátku Velikonoční jeskyně po oba vstupy do 
Rudického propadání změřili Stanislav Vidlák a Vojtěch Nejezchleb za spolupráce členů 
speleologického kroužku ZK ČKD Blansko roku 1959 (pásmo, teodolit, kompas). 

 
Polygonový pořad je základním a nutným podkladem pro geologický (stratigrafický   

a tektonický) a geomorfologický výzkum jeskyně. Úsek jeskyní Jedovnického potoka, ve 
kterém byl polygonový pořad budován, prochází jádrem blanenského příkopu (prolomu), 
který je dodnes seismicky aktivní. Projevy tektonické seismicity můžeme spatřovat 
v mladých říceních. Sledování těchto geofyzikálních jevů je nemyslitelné bez znalosti 
polohy s odpovídající přesností. 

 
 

 



38 
 

 
Obr. 14 Přehled měřených polygonových pořadů [Zdroj: autor, podklady: jeso.nature.cz] 



39 
 

 K polygonovému pořadu vztahujeme i stanoviště, ve kterých provádíme klimatická 
a hydrologická měření a také místa odběru vzorků. Pod vzorky zde nejsou úzce myšleny 
odebrané horniny či minerály, ale také vzorky biologické. Do mapy či k polygonovému 
pořadu určuje biolog polohu výskytu nejrůznější jeskynní flóry, fauny a jiných forem 
života, případně paleontolog a archeolog kosterní nálezy apod. 
 
 Naprosto nemyslitelné je provádění důlních např. razicích prací bez pečlivého 
zaměření. Byť legislativa je v tomto ohledu striktní a jakákoliv svévolnost je prakticky 
nemožná, tak v případě záchrany lidského života či životů se sahá i k naznačeným krajním 
řešením. Zde je pomoc přesného polygonového pořadu nezastupitelná. 
 
 Máme-li přesně změřený polygonový pořad, můžeme průběh rozsáhlého 
jeskynního systému vytyčit na povrchu a vytipovat různé povrchové krasové jevy, např. 
závrty a deprese, které mohou mít spojitost se samotnou jeskyní. Otevírá se tak 
kvalitativně nová možnost studia jeskyně samotné a hlavně vyšších jeskynních pater. 
 
 Nakonec polygonový pořad v sobě konzervuje parciální informaci o průběhu 
jeskyně k datu měření. Tvar a průběh jeskyně totiž nejsou konstantou v čase a totéž platí   
o přístupnosti určité jeskynní partie pro člověka – co bylo jeden den přístupné, může být 
následujícího dne pro člověka zhola nepřístupné a tato situace může trvat měsíce, roky, 
desetiletí … Polygonový pořad je tak odkazem generacím budoucím. 
 
 Obrazně řečeno: při studiu jeskyně polygonovým pořadem začínáme, abychom se 
k němu mohli posléze vrátit a integrovat v něm skutečnosti, ke kterým jsme dospěli,          
a získali tak ucelenější přehled o situaci. Náš pohled bude vždycky mozaikovitý, ale dává 
nám šanci aspoň na částečné pochopení toho, co před námi příroda rozehrává. 
 

5.2 Zobrazení v mapách 
 

Pro zobrazení průběhu hlavní chodby jeskyně Býčí skála jsem zvolil několik map 
viz. níže. Na mapách je zobrazen průběh páteřních polygonů od vchodu jeskyně až po 
lokalitu U Tabulek. Souřadnice a nadmořské výšky bodů v přední části jeskyně byly 
přebrány z práce [11]. 
 
Státní mapa 1:5000 
 

Státní mapa 1:5 000 je základním státním mapovým dílem velkého měřítka. 
Obsahuje polohopis, výškopis a popis. Je státním mapovým dílem největšího měřítka, které 
zobrazuje výškopis. Základním polohopisným grafickým podkladem jsou katastrální mapy, 
výškopisným podkladem Základní mapa České republiky 1:10 000 nebo ZABAGED®. 
Zdrojem popisu je jednak katastrální mapa a jednak databáze geografických jmen České 
republiky Geonames. [12] 
 



40 
 

Základní mapa České republiky 1:10 000  
 

Základní mapa ČR 1:10 000 je základním státním mapovým dílem a je 
nejpodrobnější základní mapou středního měřítka. Obsahuje polohopis, výškopis a popis. 
Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice 
správních jednotek a katastrálních území, hranice chráněných území, body polohového      
a výškového bodového pole, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf 
zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává z druhového označení 
objektů, standardizovaného geografického názvosloví, kót vrstevnic, výškových kót, 
rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů je i rovinná pravoúhlá 
souřadnicová síť a zeměpisná síť. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území 
České republiky. Míra generalizace polohopisu je na takové úrovni, že nedochází               
k rozsáhlejšímu spojování jednotlivých staveb do bloků a ke zjednodušování tvarů. Mapa 
tak poskytuje velmi podrobnou představu o zobrazovaném území. [13] 
 
Ortofoto České republiky 
 

Ortofoto České republiky představuje periodicky aktualizovanou sadu barevných 
ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km). Ortofoto je 
georeferencované ortofotografické zobrazení zemského povrchu. Na ortofotu je 
fotografický obraz zemského povrchu překreslený tak, aby byly odstraněny posuny obrazu 
vznikající při pořízení leteckého měřického snímku. Ortofota jsou barevně vyrovnaná, 
zdánlivě bezešvá (švy jsou vedeny po přirozených liniích). V rámci jednotlivých pásem 
zobrazují stav území ke stejnému roku. Do roku 2008 bylo Ortofoto ČR vytvářeno             
s velikostí pixelu 0,5 m. Od roku 2009 je vytvářeno s velikostí pixelu 0,25 m. Počínaje 
rokem 2010 je navíc snímkování prováděno digitální kamerou, což způsobilo další 
významné zvýšení kvality produktu. [14] 
 
Katastrální mapa 
 

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje 
body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, 
analogové mapy nebo digitalizované mapy. [15] 
 
Mapa Jednotné Evidence Speleologických objektů (JESO) 
 

JESO je informační systém o krasových a pseudokrasových jevech (přírodní 
podzemní dutiny – jeskyně, závrtové a jim příbuzné formy reliéfu a hydrologické objekty – 
ponory a vývěry) na území České republiky. [16] 

 
Jak je vidět z přílohy 6.6 obsahuje mapa JESO v některých místech značné chyby, 

což přisuzuji metodám měření, zpracování a samostatnému sestavení mapy, kdy byly 
jednotlivé části jeskyně měřeny v různých časových obdobích a různými lidmi.  
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Geologická mapa 1:50 000 
 

Geologická mapa 1:50 000 pokrývá celé území České republiky. Mapa znázorňuje 
geologickou stavbu určitého území i stavbu zemské kůry. Je na ní znázorněno rozšíření 
stratigrafických jednotek, průběh tektonických linií a další geologicky důležité skutečnosti. 
Podkladem pro její tvorbu byly tisíce vrtných prací, geofyzikálních měření, 
geochemických analýz a výsledky dálkového průzkumu země. Geologická mapa slouží 
nejen jako podklad pro sestavování dalších specializovaných map, ale poskytuje také 
množství údajů o území nutných pro plánování a rozvoj regionů. [17] 
 
Mapa jeskyně Býčí skály a Barové, 1:2000, sestavil S. Vašíček, 2006 
 
 Tuto mapu mi poskytla speleologická skupina ZO ČSS 6-01 Býčí skála a je v ní 
podrobně zobrazen průběh jeskynního systému Býčí skála a jeskyně Barové. Do S-JTSK 
jsem ji transformoval na body starého polygonového pořadu, které jsem zaměřil společně 
s mým a na křížky souřadnicové sítě umístěné v mapě. Mapa opět vykazuje značné chyby, 
zvláště v oblasti Velké síně, které přisuzuji stejným činitelům jako v mapě JESO viz. 
příloha 6.8. Nabízí se proto otázka zpřesnění jak mapy JESO, tak ostatních podrobných 
map. 
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem mé diplomové práce byla stabilizace, zaměření a výpočty páteřního 
polygonového pořadu v jeskyni Býčí skála. Výsledkem je síť trvale stabilizovaných bodů 
určených ve státním souřadnicovém systému S – JTSK a výškovém systému Bpv v části 
zvané Proplavaná skála. 

 
 Měřické práce probíhaly od podzimu roku 2014 do jara roku 2015. Body byly 
polohově určeny volným polygonovým pořadem, který je připojený na body nacházející se 
v části Druhé štoly a jejím okolí. K polohovému určení bodů jsem využil totální stanici      
a trojpodstavcovou soupravu. Nadmořské výšky bodů byly určeny geometrickou nivelací   
s přesností technické nivelace                        
a trigonometricky. Obě metody byly 
následně porovnány a pro konečné 
nadmořské výšky bylo použito převýšení 
určené geometrickou nivelací, kdy jako 
připojovací bod posloužil bod BS546. 
 
 Před samotným výpočtem souřadnic 
byla provedena analýza naměřených dat, kdy 
byly vypočítány střední chyby měřených 
veličin. Souřadnice bodů byly vypočteny 
v programu Groma 8.0 pomocí shodností 
transformace. Dále byly ke každému bodu 
vypočítány střední elipsy chyb. Velikost 
maximální střední chyby koncového bodu je 
způsobena hromaděním chyb úhlového 
měření při takto dlouhém volném 
polygonovém pořadu. Usměrnění pořadu ale 

nebylo možné z časových a organizačních 
důvodů. 
 
 Další bodem mé práce bylo vyhotovení dokumentace ke každému bodu 
polygonového pořadu ve formě geodetických údajů. Dále jsem zobrazil průběh celého 
páteřního polygonového pořadu hlavní chodby jeskyně Býčí skála v několika mapách        
a v řezu, tak aby měl koncový uživatel představu o průběhu jeskyně vzhledem k povrchu, 
geologii a dosavadnímu zaměření. 
 
 Vybudování a zaměření tohoto polygonového pořadu je jen pouhý začátek 
dokumentování a zkoumání této části jeskyně. Umožňuje například vytyčení průběhu na 
povrchu, vyhledání případných depresí, jejich následné odkrytí a proniknutí do vyšších 
pater jeskyně. V oblasti geodézie nabízí hned několik možností navazujících prací jako je 
usměrnění, podrobné mapovaní, 3D modelování, laserové skenování, fotogrammetrie        

Obr. 15 Autor práce v jeskyni [Foto: autor] 
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a zpracování všech páteřních polygonů jeskynního systému Rudické propadání – Býčí 
skála v jeden. Využití má také pro odborníky z řad geologie, biologie, zoologie, hydrologie 
a dalších věd. Je nepostradatelný taktéž pro záchranné složky při případném neštěstí. 
 
 Během této práce jsem měl možnost nahlédnout do prostředí pro mě takřka 
neznámého a získat nemálo zkušeností, které obohatily moje vědomosti. Jsem rád, že jsem 
mohl poznat Jiřího Havlíka, který inicializoval toto zajímavé a nelehké měření a díky 
němuž mohla tato diplomová práce vůbec vzniknout. Jsem také potěšen, že má práce bude 
uložena v dokumentaci speleologů ze ZO ČSS 6-01 Býčí skála a na správě CHKO 
Moravský kras, kde bude sloužit k dalšímu výzkumu této části jeskyně. 
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10 SEZNAM PŘÍLOH 
 

1 Technická zpráva 

2 Zápisníky měření 

2.1 Nivelační zápisník 

2.2 Zápisník měření polygonového pořadu 

2.3 Zápisník kontrolního měření polygonového pořadu 

3 Výpočetní protokoly 

3.1 Zpracování naměřených dat 

3.2 Výpočetní protokol bodů určených v místním systému 

3.3 Výpočetní protokol transformace 

3.4 Výpočetní protokol bodů určených v S - JTSK 

3.5 Výpočet charakteristik přesnosti 
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4.2 Seznam souřadnic a výšek bodů polygonového pořadu 
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5 Geodetické údaje bodů polygonového pořadu 
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