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Anotace 

Předmětem diplomové práce je analýza metod měření pro výpočet objemů 

odtěžených hmot na Dolech Nástup Tušimice. Pro výpočet objemů byly zvoleny těžební 

bloky dvou kolesových rýpadel typu K 800, které byly zaměřeny metodou letecké 

fotogrammetrie, technologií GNSS v režimu RTK a systémem pro měřické sledování 

polohy kolesa rýpadel. Výpočet objemů byl proveden v programu Báňský model (KVAS) 

metodou trojbokých hranolů a pro srovnání i metodou svislých rovnoběžných řezů. Byly 

také popsány možnosti využití dalších měřických technologií a metod pro zaměření 

hnědouhelných velkolomů a provedeno jejich srovnání. 

Klíčová slova: Důlní měřictví, Technologie GNSS, Výpočet objemů, Povrchové 

dobývání uhlí, Fotogrammetrie 

 

Summary 

The main goal of diploma thesis is analysis of measurement methods for mined 

masses volume calculations at the Nástup Tušimice Mine. For volume calculations were 

chosen two bucket wheel K 800 excavators mining blocks’. The blocks were measured 

using aerial photogrammetry, RTK GNSS technology and the system for monitoring 

position of bucket wheel excavators’ wheels. The volume calculations were realized at 

software “Báňský model” (KVAS) using triangular prism method and for comparison by 

vertical cross-sections method too. The possibilities of other surveying technologies and 

methods were also described and they have been compared. 

Keywords: Mine Surveying, GNSS technology, Volume calculations, Open pit 

mining of coal, Photogrammetry 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

České zkratky 

AAT Analytická Aerotriangulace 

Bpv Výškový systém Baltský po vyrovnání 

ČBÚ Český báňský úřad 

DMP Digitální model povrchu 

DMT Digitální model terénu 

DNT Doly Nástup Tušimice  

ETU Elektrárna Tušimice 

IRC Inkrementální rotační snímač 

LMS Letecké měřické snímky 

SBS Státní báňská správa 

SD Severočeské doly 

S- JTSK Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SKL Sklonoměr 

TLS Technologie laserového skenování 

TR síť Trojúhelníková síť 

  

Cizojazyčné zkratky 

GLONASS ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система – 

Globální družicový navigační systém 

GNSS Global Navigation Satellite Systém – Globální navigační 

družicový systém 

GPS Global Positioning Systém – Globální polohový systém 

GSA Global Navigation Satellite Systems Agency – Evropská 

GNSS agentura  

GSD Ground Sample distance – Pozemní vzdálenost vzorků 

IMU Inertial measurement unit – Inerciální měřící jednotka 

RPAS Remote Piloted Aerial Systém – Dálkově pilotovaný letecký 

systém 

RTK Real Time Kinematic – Kinematická metoda v reálném čase 

UAV Unmanned Aerial Vehicle – Bezpilotní létající prostředek 
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1 ÚVOD 

V posledních pětadvaceti letech došlo k významnému poklesu těžby hnědého uhlí, 

ale přesto je tato hornická činnost stále významným oborem. V současné době je těžba 

hnědého uhlí v České republice soustředěna do několika velkolomů v Severočeské 

hnědouhelné pánvi (Mostecké pánvi) a Sokolovské pánvi a probíhá ve stále složitějších 

báňsko-geologických i ekonomických podmínkách. V roce 2016 bylo podle [11] vytěženo 

přes 38 mil. tun hnědého uhlí. Ve stejném roce bylo podle [20] v České republice vyrobeno 

celkem 83 301,9 GWh elektrické energie, kdy podíl hnědého uhlí na výrobě elektřiny 

dosáhl 43 %. Velmi významná je i úloha hnědého uhlí v teplárenství. 

Důlně měřická činnost je pro provoz lomů jak z věcného tak i legislativního 

pohledu nepostradatelná. Důlně měřická dokumentace se využívá jak v každodenním 

řízení provozu lomů tak i pro rozhodování o významných strategických investicích.  

Při povrchovém dobývání uhlí dochází k těžbě, dopravě, ukládání, skládkování obrovského 

objemu hmot, a to jak samotného hlavního těženého nerostu, tak i potřebného objemu 

nadloží, hlušiny, proplástků, doprovodných surovin a někdy i nutného objemu podloží. 

Jedním z hlavních a nejpravidelnějších úkolů důlních měřičů na povrchových lomech  

jsou proto výpočty objemů. Jedná se zároveň i o jeden z nejkomplexnějších  

a nejzodpovědnějších úkolů. 

Cílem této diplomové práce je porovnání vhodnosti metod zaměřování 

hnědouhelných lomů pro získání dat k výpočtům objemů odtěžených hmot v podmínkách 

lomu Doly Nástup Tušimice (DNT), který je součástí Severočeských dolů a.s. Jako 

měřické metody byla zvolena letecká fotogrammetrie, technologie GNSS v režimu RTK  

a systém pro měřické sledování polohy kolesa rýpadla. Dále byly výsledné objemy 

porovnány s početní metodou svislých rovnoběžných řezů. 
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2 LOM DOLY NÁSTUP TUŠIMICE 

Lom Doly Nástup Tušimice (dříve v báňských dokumentacích uváděn také jako 

lom Libouš nebo Lom Libouš II-sever) provádí hornickou činnost v dobývacím prostoru 

Tušimice, který se nachází v západní části Severočeské hnědouhelné pánve v území mezi 

městy Chomutovem a Kadaň. Mezi obce, které jsou v těsnější blízkosti lomu Doly Nástup 

Tušimice (dále jen lom) patří Spořice a Droužkovice na severu a Březno u Chomutova na 

jihu. Na jihozápadě od lomu leží tepelná elektrárna Tušimice (ETU) firmy ČEZ a.s.  

Na Obrázku 1 můžeme vidět přilehlá města a obce. Ortofotomapa DNT je v Příloze č. 3. 

 

 

Obrázek 1: Letecký snímek Dolů Nástup Tušimice a přilehlých měst [archiv Severočeské doly a.s.] 

 

Ze statistiky Severočeských dolů a.s. vyplývá, že lomová těžba hnědého uhlí 

probíhá v tomto území již od roku 1942 a v říjnu 2017 bylo dosaženo kumulativní těžby 

750 mil tun hnědého uhlí a v únoru 2018 2 mld. m
3 skrývky od roku 1945. 
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V současnosti na lomu probíhá hornická činnost na základě rozhodnutí 

Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého ze dne 30. 7. 2015, čj.: SBS 

23953/2015/OBÚ-04/3 o povolení hornické činnosti na lomu Doly Nástup Tušimice. 

Předmětem povolené hornické činnosti je pokračování těžby výhradního ložiska hnědého 

uhlí v dobývacím prostoru Tušimice o rozloze 42 km2
.  

Majitel lomu jsou Severočeské doly a.s. (SD), které provozují dva hnědouhelné 

lomy Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. 

SD vznikly v roce 1994 v procesu privatizace hnědouhelného průmyslu a jsou 

nejvýznamnějším producentem hnědého uhlí na českém trhu. V roce 2017 vytěžily SD  

na Dolech Nástup Tušimice 11 834 635 tun a na Dolech Bílina 9 958 831 tun. Celková 

těžba hnědého uhlí 21 793 466 tun řadí SD na první místo v České republice v produkci 

hnědého uhlí v roce 2017. Na Obrázku 2 je zobrazen letecký snímek Dolů Nástup 

Tušimice. 

 

 

Obrázek 2: Lom Doly Nástup Tušimice [archiv Severočeské doly a.s.] 

 



Bc. Vít Sládek: Analýza metod měření pro účely výpočtu objemů odtěžených hmot  
na Dolech Nástup Tušimice 

2018  4 

 

Dobývaná uhelná sloj je (odečteno z Báňského modelu lomu) uložena pod zhruba 

110 m nadloží na severu a 20 m na jihu. Nadloží tvoří převážně jíly a jílovce, které jsou 

pomocí kolesových rýpadel typu SchRs 1550, SchRs 1320 a KU 800 odtěženy a dále 

dálkovou pásovou dopravou dopraveny a založeny na vnitřní výsypku. Skrývkové 

kolesové rýpadlo typu SchRs 1 550 je zobrazeno na Obrázku 3.  

 

 

Obrázek 3: Kolesové rýpadlo SchRs 1 550 

 

Mocnost uhelného souslojí je místy až 35 m. Skládá se ze tří uhelných poloh, svrchních  

a spodních neuhelných poloh.  

 

2.1 Kolesové rýpadlo K 800 N 

Uhelné souslojí je těženo čtyřmi kolesovými rýpadly typu KU 300 a dvěma 

K 800. Pro výpočet objemů odtěžených hmot byl zvolen postup kolesových rýpadel typu  

K 800 N s provozním označením K800/N1 – K103 a K800/N2 – K104, které je zobrazeno 

na Obrázku 4 a Obrázku 5. Jedná se o rýpadlo na housenicovém podvozku s celkovou 

hmotností 1400 t a průměrem kolesa 7,5 m, určené podle [18] k dobývání uhlí nebo 

nadložních hmot s teoretickým výkonem 2036 m
3
 s.z.

h-1. Maximální výška řezu je 25 m. 
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Obrázek 4: Kolesové rýpadlo typu K 800 N, čelní pohled 

 

 

Obrázek 5: Kolesové rýpadlo typu K 800 N, boční pohled 
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3 MĚŘICKÉ METODY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ LOMŮ 

V PODMÍNKÁCH VELKOLOMOVÉ TĚŽBY HNĚDÉHO UHLÍ 

Na základě mapové důlně měřické dokumentace a navazujících projektů  

se rozhoduje o miliardových investicích i krátkodobých, ale důležitých báňských 

záměrech. Měřické práce jsou nutné pro každodenní chod velkolomu a zajištění 

bezpečnosti práce a provozu. V dnešní době se důlně měřická mapová dokumentace 

zpracovává v podstatě výhradně v digitální formě a jsou využívány geografické informační 

systémy. Na SD jsou pro zaměřování lomů využívány především: 

1) letecká fotogrammetrie, 

2) technologie GNSS, 

3) elektronická tachymetrie. 

3.1 Fotogrammetrie 

Název fotogrammetrie vznikl, podle [15], spojením tří řeckých slov: PHOTOS = 

světlo, GRAMMA = záznam a METRON = měřit. Tato disciplína z oboru geodetických 

prací slouží k vyhodnocování a měření informací z fotografických snímků. Z měření  

na fotografických snímcích můžeme určit tvar, velikost a polohu předmětu v prostoru. 

Měřická technika fotogrammetrie využívá toho, že fotografický snímek  

je ve většině případů středovým průmětem fotografovaného předmětu. Mezi předmětem  

a jeho snímkem existují určité geometrické vztahy, které lze matematicky, graficky nebo 

mechanicky určit pomocí speciálně zkonstruovaných přístrojů. Tyto přístroje následně umí 

fotografické snímky proměřit a následně zaměřené údaje vyhodnotit. Fotografický snímek 

lze pořizovat klasicky pomocí analogové světlocitlivé vrstvy nebo digitálně. Pro pořízení 

snímků lze užít mnoho zařízení s různou přesností od běžných fotoaparátů po speciálně 

měřické komory. Dnes se téměř výhradně pracuje s digitálními snímky pořízenými 

digitálními komorami. 

Základním rozdělením fotogrammetrie se zabývá například literatura [16]. 
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3.1.1 Základní principy fotogrammetrie 

Použití snímku pro fotogrammetrické účely podléhá přesnému určení 

konstrukčních a jiných parametrů fotokomory, které definují měřítko snímku a velikost 

snímkových souřadnic. Tyto parametry fotokomory tvoří prvky vnitřní orientace. Jedná 

se o tyto parametry: 

 Konstanta fotokomory f – je definovaná jako kolmá vzdálenost středu 

výstupní pupily od roviny snímku. 

 Poloha hlavního snímkového bodu H – vyjadřuje patu kolmice 

spuštěnou ze středu promítání na rovinu snímku. U správně rektifikované 

fotokomory je hlavní bod shodný se středem snímkových souřadnic. 

Padne-li mimo, jsou souřadnice každého bodu zatíženy proměnlivou 

chybou. 

 Zkreslení objektivu – je optická vada objektivu, která může mít vliv  

na velikost snímkových souřadnic. 

Dále musíme znát prvky vnější orientace, které určují polohu a orientaci 

fotokomory během pořízení snímku. Jedná se o souřadnice středu vstupní pupily x, y, z 

a úhly natočení komory ω, φ, κ. Určení prvků vnější orientace je u pozemní 

fotogrammetrie poměrně přesné a jednoduché – zjistí se měřicky. 

 

3.1.2 Letecká fotogrammetrie 

Složitější je situace u letecké fotogrammetrie. Fotokomora, která je umístěna 

nejčastěji v letadle, bývá vystavena meteorologickým a fyzikálním vlivům. Souřadnice 

středu vstupní pupily a naklonění komory byly donedávna považovány za neznámé. Tento 

problém vyřešil nástup zařízení typu GPS/IMU, která dokáží prvky vnější orientace určit 

natolik přesně, aby programy, využívající metod snímkové triangulace (Analytické 

aerotriangulace AAT), byly schopny vytvořit vztah mezi měřenými snímkovými 

souřadnicemi a jeho prostorovými geodetickými souřadnicemi. Principy analytické 

aerotriangulace a jeho aplikací se zabývá např. [25]. 
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Zařízení typu GPS/IMU podle [31] slouží k přesnému určení polohy a výšky 

letecké komory. Dále je zjišťována poloha středu promítání a úhly vnější orientace. 

Zařízení se obvykle skládá ze čtyř částí: 

 inerciální měřící jednotka IMU – obsahuje tři měřiče zrychlení a tři 

gyroskopy. Senzory jsou jako celek zachyceny v rámu, který  

je přimontován ke komoře v přesně definované pozici, 

 GPS anténa a přijímač, 

 palubní počítač – sbírá data z IMU a GPS, 

 software „AEROoffice“ – je nutný k výpočtům pozice letecké komory. 

Na Obrázku 6 jsou zobrazeny prvky vnější orientace letecké fotokomory. 

 

Obrázek 6: Prvky vnější orientace 

 

Při snímkování vznikají řady snímků, které jsou vzájemně překryty. Podélný 

překryv se obvykle pohybuje okolo 60 % a příčný překryv dosahuje 25 – 30 %. Schéma 

principu pořizování snímků je zobrazeno na Obrázku 7. 
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Obrázek 7: Schématické znázornění pořizování snímků [22] 

 

Ke stanovení měřítka a zavedení souřadnicového systému do výsledného 

fotogrammetrického vyhodnocení slouží skupina vlícovacích bodů o známých 

souřadnicích. Tyto body nelze z důvodu velkých měřítek na lomech zcela nahradit 

zařízením pro přímé měření prvků vnější orientace (IMU). Avšak vlícovacích bodů není 

v současnosti potřeba takové množství jako v minulosti, a to z důvodu využívání 

analytické aerotriangulace. Rozměry vlícovacích bodů jsou podle odborné literatury [17] 

vztaženy k měřítku snímku. Na Severočeských dolech se osvědčily rozměry vlícovacích 

bodů o něco větší, než doporučuje literatura. Důvodem je zvýšená prašnost, riziko zakrytí 

vlícovacího bodu zeminou nebo překrytí různým porostem. Body jsou rozmístěny  

po obvodu snímkovaného území a několik bodů je umístěno uprostřed území. 

Signalizace vlícovacího bodu, která je zobrazena na Obrázku 8, je nejčastěji 

provedena pomocí troj nebo čtyřramenných bílých křížů. Kříž se skládá ze dvou částí  

o rozměru 20 x 150 cm. V místě křížení je umístěn kovový hřeb, který vytváří vlastní bod 

na který fotogrammetr „najíždí“ (tzv. Pointace). 
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Obrázek 8: Signalizace vlícovacího bodu 

 

Doporučenou velikostí vlícovacích bodů se zabývá [23]. Na straně 32  

je uvedeno „Pokud budeme uvažovat o provedení snímkování s GSD = 2 až 5 cm pro 

potřeby tvorby DMP například pro podrobné snímkování a výpočet objemů v praxi 

povrchového dobývání v malých lomech nebo na skládkách vytěženého materiálu  

je velikost signálu výchozích a kontrolních bodů dostačující a jednoznačně 

interpretovatelná při velikosti kruhu o průměru 2,5 násobku velikosti GSD tedy 4,5   

až 12,5 cm pro signalizaci na komunikacích a zpevněných plochách“. Skutečná velikost 

signálu v podmínkách DNT při velikosti pixelu (Ground Sample distance) 5,5 cm je 20  

x 20 cm, což je o něco více než doporučovaná velikost 12,5 cm. To je dáno podmínkami 

velkolomu, kde většina vlícovacích bodů je signalizována mimo zpevněné plochy a musí 

být dobře viditelná i pro pomocnou mechanizaci, která se v lomu pohybuje (nebezpečí 

zničení bodu). 

V minulosti byly vlícovací body zaměřovány pomocí polygonových pořadů  

a výšky byly určeny technickou nivelací. V současnosti jsou body zaměřeny technologií 

GNSS v režimu RTK. V prostorách Dolů Nástup Tušimice byla společností Geotronics 

Praha umístěna referenční stanice (CREF0001) Trimble NetR9. Souřadnice referenční 

stanice byly podle [26] určeny z okolních permanentních referenčních stanic sítě TVN 

Czech v souřadnicovém systému S-JTSK. Síť TVN Czech je zapojena do Kampaně 

CZECH, realizované VÚGTK, v.v.i., v rámci, které je prováděn monitoring permanentních 

stanic GNSS a zpracovávána a vyhodnocována jimi poskytovaná data. Souřadnice všech 
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permanentních stanic jsou neustále monitorovány. Lze je využívat pro geodetické práce 

bez nutnosti provádění ověřovacích měření. Díky referenční stanici CREF0001 může být 

každý bod zaměřený technologií GNSS podle vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb. považován 

za základní bod důlního bodového pole. 

 

3.1.3 Ověření přesnosti letecké fotogrammetrie v podmínkách SD 

Ověřením přesnosti letecké fotogrammetrie v podmínkách hnědouhelného lomu 

se zabýval i odbor měřictví a geologie SD. Výsledky ověřování jsou popsány v příspěvku 

XXII. konference Společnosti Důlních Měřičů a Geologů [5], kdy bylo použito několik 

měřických metod pro zaměření kubatury uhelné skládky Tušimice. Použití a přesnost 

letecké fotogrammetrie se řídí podle české technické normy ČSN 01 3410, na kterou 

odkazuje příloha č. 2 vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb. V čl. 35 je zmíněno, že se dosažená 

přesnost ověřuje testováním na výběru podrobných bodů, které jsou podle čl. 36 vybrány 

tak, že: 

a) jsou jednoznačně identifikovatelné (ČSN 73 0401), 

b) tvoří reprezentativní výběr (ČSN 01 215), 

c) jsou rozmístěny po celém území (čl. 35), 

d) nezahrnují body, umístěné v bezprostřední blízkosti bodů bodového pole, 

které byly použity při tvorbě nebo údržbě mapy. 

Dosažená přesnost byla ověřena na jednoznačně identifikovatelných bodech, které 

jsou zobrazeny na Obrázku 9. Stabilizováno a signalizováno bylo 10 neznámých 

kontrolních bodů (1001 – 1010) v okolí uhelné skládky, které byly následně zaměřeny  

3x nezávisle na sobě technologií GNSS v režimu RTK. Pro vyhodnocení fotogrammetrie 

byly stabilizovány a zaměřeny také vlícovací body.  
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Obrázek 9: Rozmístění vlícovacích a kontrolních bodů u skládky Tušimice [5] 

 

Po vyhodnocení byly u jednotlivých kontrolních bodů a celkového souboru 

měření stanoveny střední chyby v poloze a ve výšce. Celkové dosažené střední chyby jsou 

uvedeny v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Celková dosažená střední souřadnicová a výšková chyba  

letecké fotogrammetrie [5] 

m
xy

 GNSS 

[m] 

0,006 m
z
 GNSS 

[m] 

0,005 

m
xy

 FOTO 0,011 m
z
 FOTO 0,032 

m
xy

 GNSS-FOTO 0,022 m
z
 GNSS-FOTO 0,048 
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Dosažená střední chyba letecké fotogrammetrie v poloze 0,022 m a ve výšce 

0,048 m dokazuje, že letecká fotogrammetrie v podmínkách hnědouhelného velkolomu  

je velice vhodnou metodou s ohledem: 

 na rozsah zaměřované plochy,  

 na čas potřebný k zaměření, 

 na bezpečnost při práci. 

3.2 Technologie GNSS 

Hlavní princip technologie GNSS (Global Navigation Satellite System) je podle 

[13] vytvoření trilaterace z libovolného místa na Zemi k viditelným družicím. Vzdálenost 

k družicím se měří pomocí času, který je potřeba k dosažení rádiové vlny k přijímači. 

Protože rádiový signál dosahuje rychlosti světla, musí být čas měřen s velikou přesností. 

K tomu slouží atomové hodiny, kterými jsou družice vybaveny. Pro správné určení polohy 

na Zemi musíme znát polohu družice. Tento předpoklad je díky stabilitě oběžné dráhy 

splnitelný. Družice jsou pozorovány a kontrolovány pozemními stanicemi, které do signálu 

vkládají prostorové informace. 

Mezi navigační systémy využívající technologii GNSS patří nejznámější Navstar 

GPS, Galileo, Glonass, Compass a další. 

3.2.1 Navstar GPS 

Navstar GPS je vojenský navigační systém provozovaný podle [2] Ministerstvem 

obrany Spojených států amerických.  Systém je tvořen třemi segmenty: 

 kosmický segment – tvoří 24 družic na šesti oběžných drahách  

ve vzdálenosti 20 200 km od Země, 

 kontrolní segment – pozemní monitorovací, řídící a vysílací stanice, 

 uživatelský segment – přijímače GPS. 

3.2.2 Galileo 

Evropský Galileo, provozován společnosti GSA (Global Navigation Satellite 

Systems Agency), je na rozdíl od Navstar GPS a ruského GLONASS podle [6] civilním 
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navigačním systémem. Systém je kompatibilní se všemi existujícími navigačními systémy 

a dokáže spolupracovat s GPS a GLONASS. 

Systém nyní disponuje 22 družicemi, které se pohybují na třech oběžných drahách 

ve výšce 23 222 km. Do roku 2020 by měl být systém Galileo kompletní. 

Systém nabízí celkem čtyři druhy služeb: 

 Základní služba (Open Service) – polohové služby poskytnuté zdarma. 

 Komerční služba (Commercial Service) – služba navíc poskytuje signály 

v jiném frekvenčním pásmu, které jsou zašifrovány pro komerční účely. 

 Veřejně regulovaná služba (Public Regulated Service) – služba s vyšší 

kvalitou a podporou, omezená pro vládní a státem autorizované uživatelé.  

 Vyhledávací a záchranná služba (Search and Rescue Service) – podpora 

Evropy pro celosvětovou družicovou záchrannou službu COSPAS-

SARSAR. 

3.2.3 Glonass 

Globální navigační systém provozovaný ruskou armádou je stejně jako GPS 

složen z 24 družic, z nichž je 21 v provozu a 3 jsou záložní. Na každé oběžné dráze, která 

je ve výšce 19 100 km, je podle [3] umístěno 8 družic. Snahou Glonassu je, aby bylo 

minimálně 5 družic viditelných kdykoli a kdekoli na Zemi. Družice vysílají dva typy 

signálů o standardní a vysoké přesnosti. 

3.2.4 Compass 

Navigační systém, dříve známý jako Beidou, je projektem Čínské lidové 

republiky. Na rozdíl od systémů GPS, Galileo a Glonass, které využívají pohybující  

se družice, Compass podle [3] používá geostacionární družice. Systém tedy nepotřebuje 

mnoho družic, ale dokáže pokrýt jen určité oblasti. 

 

Technologie GNSS přinesla pro hnědouhelné velkolomy zvýšení produktivity 

měřických prací. Při zaměřování není nutné v předstihu budovat důlní polohové a výškové 

pole a jsou přímo zaměřována důlní díla a další objekty pro tvorbu důlní mapy (pásové 

dopravníky, odvodnění, elektrické vedení apod.). Velmi výhodná je tato technologie pro 
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polohové i výškové vytyčovací práce. Pro plošné zaměřování lomů a výsypek se ale na SD 

nepoužívá, neboť pro tento účel je výhodnější letecká fotogrammetrie. 

 

3.3 Elektronická tachymetrie 

Metoda tachymetrie se podle [29] používá pro měření polohopisu a výškopisu 

současně. Měřením vodorovného úhlu, svislého úhlu a délky ze stanoviska k jednotlivým 

bodům získáváme jejich polohu a výšku. Převýšení mezi měřenými body a výchozího 

stanoviska se počítají z měřené délky a zenitového úhlu. Osnovy vodorovných směrů jsou 

orientovány pomocí směrníků vypočtených ze známých souřadnic stanoviska a bodů 

orientace v okolí. Měření probíhá pomocí univerzálních měřících přístrojů, které jsou 

schopny měřit osnovy směrů a délky zároveň. V současnosti je možno využít  

i robotizovaných přístrojů podobných, jako je na Obrázku 10. Po nastavení orientací  

a měřených směrů je přístroj schopen díky motoru a systému automatického cílení vykonat 

měření zcela sám. 

 

 

Obrázek 10: Leica Viva TS12 Lite 

 

Této metody se na SD používá především pro doměřování dílčích částí lomů. 

Například, když hrozí, že během období mezi jednotlivými LMS dojde k protnutí záběrů 

dvou rýpadel a nebyla by jasná hranice těžby dosažená rýpadly a v jakémkoliv případě, 

kdy je potřeba znát stav části lomu „okamžitě“. Metoda může být rovněž výhodná pro 
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zaměřování málo výškově členěných území, například předpolí lomů, pro výpočty objemů 

skryté ornice. Zaměřování celých uhelných velkolomů včetně výsypek o ploše několika 

desítek km2
 by bylo s ohledem na množství potřebných stanovisek neúměrně pracné  

a časově náročné. 
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4 POPIS METOD A POSTUPŮ PŘI VÝPOČTECH OBJEMŮ 

Náklady na těžbu skrývky a uhlí jsou pro důlní společnosti hlavními nákladovými 

položkami (obvykle několik miliard Kč). Výše objemů skrývky a tonáže uhlí v daném roce 

jsou proto důležitou součástí podnikatelských záměrů, které jsou pro vedení hnědouhelné 

společnosti závazné a proto je nutné co možná nejčastěji provádět zaměření stavu lomů, 

výpočty objemů a kontrolovat, jaké je průběžné plnění podnikatelského záměru. V případě 

průběžného neplnění jsou vedením přijímána nápravná opatření. Organizace má rovněž  

za povinnost podle Horního zákona § 10 písm. f) evidovat výrubnost a znečištění při 

dobývání výhradního ložiska a dosahované výsledky při úpravě a zušlechťování nerostů 

prováděných v souvislosti s jejich dobýváním. Dalším právním předpisem, kde se tento 

požadavek vyskytuje, je vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., § 4 odst. 1. Výrubnost a ztráty  

se podle [30] vykazují za každý rok. Na DNT se provádí 10 - 12krát ročně letecké 

snímkování a následně se pomocí digitálního modelu (Báňského modelu) provedou 

výpočty objemů odtěžené skrývky a uhlí, včetně rozdělení podle podmínek využitelnosti 

na bilanční a nebilanční. Výsledné hodnoty se pak využívají jako jeden z podkladů pro 

průběžný výpočet výrubnosti a ztrát. 

 

4.1 Výpočetní metody pro výpočet objemů 

Objem odtěžených hmot je obecně dán rozdílem zaměření nového a starého stavu. 

V minulosti se v Severočeském hnědouhelném revíru používalo několik metod výpočtu. 

Podle tvaru tělesa se podle [30] používala metoda svislých rovnoběžných řezů nebo 

metoda bloků. Výpočty byly oblíbené pro jejich jednoduchost, která v té době vedla  

ke zrychlení práce. 

4.1.1 Metody výpočtu ve čtvercové síti 

V této kapitole jsou stručně popsány metody výpočtu objemu, které podle [10] 

vychází ze zaměření čtvercové sítě. 

 Metoda bloků – celkový objem je dán součtem jednotlivých objemů 

čtyřbokých hranolů, který je zobrazen na Obrázku 11 o ploše „a“  

a průměru jejich výšek. Vzorec pro výpočet objemu je: 
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 . (4.1) 

 

Obrázek 11: Princip výpočtu objemů metodou bloků [30] 

 

 Metoda lichoběžníková – výpočet probíhá pomocí profilů. Schéma pro 

výpočet lichoběžníkovou metodou je na Obrázku 12. Výsledný vzorec  

pro výpočet plochy řezu je: 

 

, (4.2) 

 

Obrázek 12: Princip výpočtu objemů metodou lichoběžníků [30] 

 

kdy  kóta počátečního stavu a  kóta konečného stavu, a je rozměr 

čtvercové sítě a Z1, Z2 jsou zbytkové trojúhelníkové plochy. 
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4.1.2 Metoda svislých rovnoběžných řezů 

Metoda svislých rovnoběžných řezů neboli metoda profilová. Princip výpočtu 

spočívá v součtu jednotlivých objemů zemního tělesa vytvořených mezi sousedními 

vertikálními rovnoběžnými řezy. Grafické znázornění je na Obrázku 13. Objem jednoho 

dílu bude: 

. (4.3) 

 

 

Obrázek 13: Princip výpočtů objemů metodou svislých rovnoběžných řezů [30] 

 

Jednotlivé plochy P1 a P2 jsou ve své podstatě mnohoúhelníky. Jejich vrcholy 

vyjádříme pravoúhlými souřadnicemi např. v systému Y a Z. Vyjádření pravoúhlými 

souřadnicemi je znázorněno na Obrázku 14. Výpočet plochy pak probíhá podle známých 

L’Huillierových vzorců: 
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Obrázek 14: Plocha mnohoúhelníku s vrcholy určenými pravoúhlými souřadnicemi [30] 

 

K ose Z: , (4.4) 

k ose Y: . (4.5) 

Tento postup platí při pravotočivém postupu po obvodu. Při levotočivém postupu 

dostaneme vztahy: 

K ose Z: , (4.6) 

k ose Y: . (4.7) 

 

Výpočet objemů touto metodou se urychlil s nástupem programovatelných 

kalkulátorů v sedmdesátých a osmdesátých létech minulého století. Jako mapový podklad  

se pro výpočet používala kubaturní mapa. Ta se vyhotovovala ručně na kvalitním kartonu, 

na kterém již byla vytištěna (anebo zakreslena) síť 2 x 2 cm. Zaměřené body pak byly 

vyneseny do kubaturní mapy polárním transportérem (vynášecí úhloměr). Podle náčrtů  

se vynesené body spojovaly tak, aby byl v mapě patrný průběh hran a pat skrývkových 

řezů. Z vynesených bodů byly výšky interpolovány na čtvercovou síť a další výpočet  

se prováděl metodou příčných řezů. Vzdálenost zaměřovaných bodů se kvůli přesnosti 

a zvolenému měřítku kubaturní mapy (1 : 1000 nebo 1: 2000) pohybovala od 20 do 40 m. 
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Takto se objemy počítaly až do nástupu Personálních počítačů na přelomu osmdesátých  

a devadesátých let 20. století.  

Na začátku 90. let byl na Doly Nástup Tušimice zakoupen Báňský model od firmy 

KVASoftware, který je popsán v kapitole 6. 

 

4.2 Metodika výpočtu objemů v Báňském modelu 

Hlavní princip všech výpočtů objemů vychází z existence dvou 3D ploch, které 

jsou geometricky definovány trojúhelníkovými sítěmi. Díky tomu se odvíjejí tři možnosti 

výpočtu: 

1. výpočet mezi dvěma modely (plochami), tzn. MASTER modelem  

a REFERENČNÍM modelem, 

2. výpočet provedený mezi VÝPOČTOVÝM a REFERENČNÍM modelem, 

3. výpočet mezi dvěma plochami výpočtového tělesa.  

Element výpočtu je vždy kolmý trojboký hranol s obecnými rovinnými 

základnami. Schéma takového hranolu je zobrazeno na Obrázku 15. 

 

Obrázek 15: Trojboký hranol – základní prvek výpočtu objemů v Báňském modelu [30] 

 

Báňský model při výpočtu jako první provádí rekurzivní rozdělování základní 

trojúhelníkové sítě tak dlouho, dokud každý z trojúhelníků nemá plochu menší nebo 

rovnou zadané hodnotě parametru, který je tvořen celočíselnou hodnotou udávající 
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maximální povolenou plochu v m
2. Každý takový trojúhelník je nahrazen třemi 

trojúhelníky s přidaným vrcholem v těžišti trojúhelníka. 

 

Výpočet elementárního objemu Ve trojbokého kolmého hranolu: 

, (4.8) 

kde  (4.9) 

je plocha trojúhelníka a 

 (4.10) 

je průměrná výška počítaná z rozdílu kót ZA, ZB, a ZC vrcholů trojúhelníků 

MASTER modelu a REFERENČNÍHO modelu. 

Celkový objem je podle [14] pak dán součtem elementárních objemů všech prvků 

trojúhelníkové sítě. 

Rozborem přesnosti určení objemu odtěžené horniny se zabývá [23], kdy bylo 

využito podobnosti exaktně definovaného tělesa, úseče válce, s tělesem tvarově upravené 

skládky uhlí. Na straně 11 uvádí: „Pro potřeby apriorního rozboru přesnosti určení 

objemu odtěžené horniny vezměme exaktně definované těleso a to úseč válce s délkou 600 

m s čelními stěnami o výšce 6 m a délkou tětivy válce 70 m o celkovém objemu 168983 m3
. 

Takto definované exaktní těleso ilustrované Obrázkem 1 a jeho jednoznačně stanovený 

počáteční objem v dalším textu podrobíme různým, shora uvedeným, možnostem výpočtu 

objemů tohoto tělesa. Těleso je prakticky identické s tvarem homogenizační skládky Dolů 

Nástup Tušimice, která je jednou ze dvou testovacích lokalit, a lze na tomto tělese podat 

rozklad potřeb a požadavků na měření fotogrammetrickými metodami“. Vycházel 

z předběžného požadavku dosáhnout přesnosti určení objemu na 1 %. Na straně 20 uvádí: 

„Prakticky lze tedy určit (při snímkování s GSD = 5 cm) a popsat povrch tohoto terénního 

tvaru podobného válcové úseči stereoskopickým měřením po přibližně 90 liniích kolmých 

na osu válcové úseče, tedy homogenizační skládky tak, že na této linii je od jednoho úpatí 

přes vrchol k druhému úpatí skládky měřeno alespoň 12 bodů“. V případě potřeby 

dosažení přesnosti 1 % je v podmínkách testovaného tělesa vyhodnocovat těleso v rastru 

cca 6 x 6 m. 
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Takové hustoty zaměřených bodů lze dosáhnout při zaměřování těles, jako jsou 

uhelné skládky. Při standardním vyhodnocování skrývkových a uhelných řezů metodou 

letecké fotogrammetrie není takové hustoty dosaženo, protože by mapování lomů bylo 

časově mnohonásobně prodlouženo. I s ohledem na skutečnost, že tvar tělesa mezi 

počátečním a konečným stavem těžebních řezů je mnohem složitější, než tělesa uhelné 

skládky uhlazené buldozery, lze konstatovat, že přesnost určení objemů v této práci 

popisovanými způsoby bude nižší než 1 %. 
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5 ZAMĚŘENÍ OBLASTI TĚŽBY VELKOSTROJE V URČITÉM 

ČASOVÉM ÚSEKU A ZÍSKÁNÍ DAT PRO NÁSLEDNÉ 

VÝPOČTY OBJEMŮ 

Pro výpočet objemů byl zaměřen postup rýpadel za období 30. 1. 2018 až 8. 3. 

2018. Zaměření proběhlo technologií GNSS a metodou letecké fotogrammetrie. 

5.1 Technologie GNSS 

Vytyčovací práce a kontrolní měření probíhají nejčastěji technologií GNSS 

s využitím RTK (Real Time Kinematic) metody. Důlní měřiči na Dolech Nástup Tušimice 

využívají měřící techniku od firmy Trimble. Jedná se o přijímač Trimble R8 GNSS  

a kontrolér Trimble TSC3. Souprava, která byla použita při měření je na Obrázku 16. 

 

 

Obrázek 16: RTK sestava (přijímač Trimble R8 a kontrolér TSC3) 

 

Přijímač Trimble R8 GNSS podle [27] podporuje signály ze všech existujících 

GNSS systému. Přesnost dosažená RTK měřením dosahuje ve vodorovné poloze  

8 mm + 1 ppm a 15 mm + 1 ppm ve svislé poloze. 
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Zájmová oblast pro výpočet kubatur, která je zobrazena na Obrázku 17, byla 

zaměřena, pro porovnání výsledné kubatury, metodou RTK. Stav pro první měření byl 

k datu 30. 1. 2018, kdy byla ve dnech 8. 2. a 12. 2. 2018 zaměřena hrana, pata a body  

na plošině, respektive body na uhelném bloku. Po vydobytí byla zaměřena nová hrana, pata  

a body na plošině, které nyní byly u nové paty. Nový stav uhelného bloku byl zaměřen dne 

8. 3. 2018. Zájmová oblast je vyznačena na přehledné mapě DNT, která je v Příloze č. 2. 

Před samotným měřením si musíme uvědomit, že Báňský model používá pro 

označení modelových linií číslo 2 pro hrany, číslo 4 pro paty a pro body na plošině číslo 5. 

Z tohoto důvodu začínáme body na hraně číslovat od 2000 a na patě od 4000.  

U bodů na plošině je tomu jinak, nečíslujeme od 5000, ale začínáme číslovkou 1000.  

Z bezpečnostního hlediska a dle všeobecné bezpečnostní instrukce a pracovních 

pravidel pro zaměstnance Severočeských dolů a.s. musela být hrana a pata měřena 

s odstupem minimálně 2 m od skutečnosti. Tento odstup byl v Báňském modelu anulován 

posunutím linie bodů. Protokoly z měření jsou v Příloze č. 1.  

 

 

Obrázek 17: Uhelný blok měřený pro výpočet kubatur 
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5.2 Letecká fotogrammetrie 

Pro zaměřování rozlehlých hnědouhelných lomů se nejvíce osvědčila metoda 

fotogrammetrie, v případě Severočeských dolů a.s. letecká stereofotogrammetrie. Letecké 

snímkování probíhá z výšky 700–1000 m n. m.. Letadlo, které je zobrazeno na Obrázku 18  

je podle [19] osazeno kamerou Vexcel UltraCam Xp, která je umístěna v gyrostabilizačním 

rámu SOMAG GSM 3000. Let probíhá po předem určené trase a vytváří řady a bloky 

snímků.  

 

 

Obrázek 18: Cessna 340 (OK MIT) [19] 

 

V okolí lomu i v prostoru lomu samotného jsou stabilizovány vlícovací body  

o rozměrech 1,5 m x 1,5 m, jejichž poloha je známa v souřadnicovém systému JTSK. Body 

poté slouží k přesnému ustavení snímků metodou analytické triangulace v prostředí 

programu MATCH-AT (firma INPHO). To umožní v prostředí programového vybavení 

pro digitální fotogrammetrii (na lomu DNT je využíván program SUMMIT EVOLUTION) 

vytvořit takzvaný stereoskopický model, který je pomocí stereoskopických brýlí možné 

pozorovat prostorově. Tato možnost ve spojení s nástroji programového vybavení umožní 

vyhodnotit stavy lomů se stavem ke dni provedeného leteckého snímkování. Napojení řad 

snímků do bloku můžeme vidět na Obrázku 19.  Použité vlícovací body, které umožní 

vytvoření stereoskopického modelu a jeho připojení k souřadnicové sítí S-JTSK jsou 

znázorněny značkou zelený trojúhelník. Díky využití metody AAT je jejich počet 
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podstatně nižší než v minulosti (před 25 léty), kdy bylo nutné mít minimálně 4 vlícovací 

body pro každou stereodvojici. 

Let dne 30. 1. 2018, podle předávacího protokolu, trval 55 minut a bylo pořízeno 

celkem 289 snímků s parametrem pixelu 4,5 cm ve 13 řadách. Pro potřeby vyhodnocení 

postačilo 10 řad a 277 snímků. Velikost vyhodnocovaného prostoru činí 26 km2
.  

 

 

Obrázek 19: Přehledná situace digitálních leteckých snímků pro vyhodnocení stavu lomu DNT 
ze  dne 30. 1. 2018 v prostředí programu SUMMIT EVOLUTION 

 

Stereoskopický vjem vytváří počítačový monitor VG278H od firmy ASUS 

společně s aktivními 3D brýlemi od firmy Invidia. K vyhodnocení fotogrammetrických 

snímků byla použita dvouruční myš „Stealth 3D Mouse“ model S1-Z. Myš umožňuje 

pohyb v osách x, y, a z. Fotogrammetrické vybavení je zobrazeno na Obrázku 20. 
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Obrázek 20: Počítačová technika pro zpracování fotogrammetrie 

 

Vyhodnocování neboli měření probíhá vektorizováním, kdy používáme odlišné 

linie pro hranu a patu uhelné stěny. Na vydobytou plochu se umisťují body na ploše.  

Na Obrázku 21 je zobrazen vyhodnocovací kříž, kterým vytváříme linie a body. Žluté číslo 

je výška ve výškovém systému Bpv. 

 

 

Obrázek 21: Vyhodnocování uhelné stěny 

 

Výsledky fotogrammetrického měření jsou ihned zpracovány v softwaru ArcMap 

ESRI. Tímto vznikají podklady pro výpočet kubatur a dalších měřických úkolů v programu 

Báňský Model. 



Bc. Vít Sládek: Analýza metod měření pro účely výpočtu objemů odtěžených hmot  
na Dolech Nástup Tušimice 

2018  29 

 

5.3 Systém pro měřické sledování polohy kolesa rýpadla 

Pro zefektivnění výrobních procesů hledala společnost Severočeské doly a.s. další 

možnosti, jak lépe monitorovat, plánovat a dále řídit těžební postupy skrývkových  

a uhelných řezů. V roce 2007 byl vytvořen systém pro měřické sledování polohy, který 

kontinuálně monitoruje polohu rýpadla a online přenosem jsou data posílána na základnu. 

Data jsou zpracovávána v Báňském modelu. Na každém rýpadle je systém složen ze dvou 

GNSS přijímačů, dvou sklonoměrů, inkrementálního snímače otáček (IRC)  

a vyhodnocovací jednotky. Rozmístění komponentů na rypadle typu K 800 N je zobrazeno 

na Obrázku 23. Výsledkem je znalost prostorových souřadnic kolesa rýpadla každých 

5  sekund. 

Kolesová rýpadla vytvářejí během těžby kolesem nový terén. Vznikají „hraniční 

plochy“ mezi kolesem a terénem, které jsou znázorněny na Obrázku 22. Vyjádření těchto 

ploch v souřadnicovém systému umožňuje kontinuálně aktualizovat digitální model terénu. 

 

 

Obrázek 22: Hraniční plochy kolesového rýpadla [28] 
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Obrázek 23: Rozmístění komponentů systému pro měřické sledování polohy kolesa rýpadla [32] 

Legenda: 1,2  GNSS přijímače, 3 IRC, 4,5 sklonoměry, 6 vyhodnocovací jednotka 

 

Kolesová rýpadla mohou být během těžby zakryta skrývkovým nebo uhelným 

řezem, proto jsou na rýpadle umístěny dva GNSS přijímače (GPS1, GPS2), které 

v reálném čase měří souřadnice Y, X a Z. Přijímače jsou spojeny datovou radiovou 

komunikací s referenční stanicí. 

 Aby mohla být určena prostorová poloha rýpadla, je třeba znát ještě další 

parametry pro výpočet polohy kolesa. Sklon výložníku a celého rýpadla je měřen dvěma 

sklonoměry (SKL). První sklonoměr je připevněn na kolesovém výložníku a druhý  

je umístěn na střeše strojovny a měří sklon spodní stavby rýpadla.  

Dalším zařízením je inkrementální snímač otáček (IRC). Snímač je umístěn 

v blízkosti osy ozubeného kola, které pomocí elektromotoru vysouvá kolesový výložník. 

Otáčky elektromotoru jsou převodem přeneseny do inkrementálního přijímače. Díky 

známému převodovému poměru, lze měřit výsuv kolesového výložníku. 

Pro zpracování výsledků měření jednotlivých měřících přístrojů bylo potřeba 

vymyslet vhodný algoritmus, který dokáže vypočítat prostorovou polohu osy kolesa. 

Schéma kolesového rýpadla typu K 800 N s umístěním jednotlivých přístrojů a měřené 

veličiny jsou na Obrázku 24. 
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Obrázek 24: Schéma rýpadla typu K 800 N [32] 

 

Výsledné vztahy pro jednotlivé osy mají podle [32] tvar: 

 (5.1) 

  

(5.2) 

 

(5.3) 

 

Aplikace systému pro měřické sledování polohy kolesa na obrazovky v kabině 

rýpadla je zobrazena na Obrázku 25. 
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Obrázek 25: Aplikace systému pro měřické sledování polohy kolesa, zdroj [32] 

 

Výsledkem provozování takového systému je každých 5 vteřin aktualizovaný 

digitální model terénu (lomu) v místech, kde probíhá těžba skrývky nebo uhlí. Na tento 

prostorový digitální model lze v prostředí Báňského modelu pokládat body a vytvářet linie 

podobně jako u fotogrammetrického vyhodnocení. Lze tak získat stav lomu pro výpočet 

objemů. Tento způsob získávání stavu lomu k určitému datu je na SD stále častěji 

využíván v období mezi zaměřením lomu fotogrammetrickou metodou. 
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6 PROVEDENÍ VÝPOČTŮ OBJEMŮ ODTĚŽENÝCH HMOT 

S VYUŽITÍM NAMĚŘENÝCH DAT V PROSTŘEDÍ BÁŇSKÉHO 

MODELU KVAS 

K efektivnímu zpracování a výpočtu měřených dat, které následně slouží pro 

kontrolu a řízení těžby byl podle [31] v 90. letech na Doly Nástup Tušimice nasazen 

digitální model terénu a digitální geologický model, vyvinutý firmou KVASoftware.  

Komplexní digitální model lomu se skládá z trojice programů: 

 Objemový model – vzniká vyhodnocením letecké fotogrammetrie  

a vytváří základní digitální model terénu.  

 Geologický model – je výsledkem geologického průzkumu. Jeho účelem  

je modelování geologické stavby ložiska. 

 Báňský model – je vytvořen spojením obou předchozích modelů. 

Obsahuje prostorové informace o důležitých objektech, správních 

hranicích  

a disponuje nástroji pro báňské projektování. 

Báňský model pro výpočty a modelování terénu používá jako základní stavební 

jednotku trojúhelník. Pro výpočty kubatur využívá trojbokých hranolů. 

Pohled na celý dobývací prostor lomu Doly Nástup Tušimice v prostředí 

Báňského modelu je na Obrázku 26. Pro přehled je na Obrázku 27 zobrazeno nabídkové 

menu Báňského modelu. 

 

 

Obrázek 26: Báňský model 
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Obrázek 27: Nabídkové menu Báňského modelu 

 

6.1 Vytvoření nového základního modelu 

Aby bylo možné v Báňském modelu cokoliv vykonávat, je nutné nejprve vytvořit 

nový základní model, který vytvoříme pomocí ikony „Model“, kde model pojmenujeme  

a vytvoříme. Vytvoření nového základního modelu je na Obrázku 28. 

 

 

Obrázek 28: Vytvoření nového modelu 
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Po vytvoření základního modelu nahrajeme soubor modelových linií s příponou 

GNL. Jedná se o aktualizovaný model terénu, který vznikl vyhodnocením, respektive 

vektorizováním fotografických snímků. Modelové linie nahrajeme pomocí ikony 

v základní nabídce „Linie a polygony“ a pomocí ikony, která je na Obrázku 29 označena 

červeným kruhem, se otevře dialogové okno, kde vybereme námi určený model linií. 

 

 

Obrázek 29: Nahrání modelových linií 

 

Nyní se nám na hlavní obrazovce zobrazí aktuální nebo jiný stav dobývacího 

prostoru DNT. Pohybem kurzoru po pracovním prostředí se mění souřadnice X a Y. 

Abychom dostali i souřadnici Z, je nutné vygenerovat trojúhelníkovou síť. Síť 

vygenerujeme otevřením nabídky „Model“, kde klikneme na možnost „Generování TR 

sítě“, která je vyznačena na Obrázku 30. Generování může trvat několik minut. 
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Obrázek 30: Generování TR sítě 

 

6.2 Import měřených dat 

Pro zahájení výpočtů objemů v Báňském modelu je nejprve nutné měřená nebo 

vyhodnocená data importovat do formátu kompatibilních s modelem. 

6.2.1 RTK měření 

Aby mohl Báňský model správně pracovat s měřenými daty, musíme měřená data 

exportovat z RTK soupravy na uživatelský formát ve formátu txt. Exportované protokoly 

z RTK měření jsou v Příloze č. 1. 

Měřená data importujeme pomocí ikony v hlavní nabídce „Import - Export“  

a z možností typů souboru vybereme „GPS“. Díky značení bodů, jako je vysvětleno 

v kapitole 5.1, se měřená data automaticky vkládají do typů modelových linií. Vytvořený 

soubor má příponu GNL. Dialogové okno importu a exportu je na Obrázku 31. 
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Obrázek 31: Import měřených dat metodou RTK 

 

Pro zahájení výpočtu kubatur je nutné vytvořit výpočtový model z importovaných 

dat, který je vždy odvozen z aktuálního základního modelu. V nabídce „Výpočty – 

Aktualizace“ otevřeme soubor vytvořené modelové linie ikonou vyznačenou  

na Obrázku 32. 

 

 

Obrázek 32: Otevření modelových linií pro výpočet 

 

V případě, kdy máme více měření pro jedno zadání, připojíme další importovaná 

měřená data k již existujícímu tělesu pomocí ikony označenou „V+“, vyznačenou  

na Obrázku 33. 
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Obrázek 33: Připojení dalších modelových linií 

 

Po připojení všech modelových linií, model uložíme. Uložený výpočtový model 

má příponu VYP. 

6.2.2  Letecká fotogrammetrie 

Vyhodnocením leteckých fotografických snímků dostaneme po exportu soubory 

s příponou shp, tzv. shape file. Každá modelová linie (hrana, pata, bod na plošině) má svůj 

specifický soubor. Import probíhá podobně jako v kapitole 6.2.1. V nabídce vybereme 

soubory typu ESRI. Po vybrání souborů se zobrazí tabulka, zobrazena na Obrázku 34, kde 

definujeme typ modelových linií. 

 

 

Obrázek 34: Definování typu modelových linií 

 

Po importu postupujeme obdobně jako u importu GPS. 



Bc. Vít Sládek: Analýza metod měření pro účely výpočtu objemů odtěžených hmot  
na Dolech Nástup Tušimice 

2018  39 

 

6.3 Postup výpočtu 

Postup výpočtu je jak u měření RTK tak u fotogrammetrie obdobný. Načtením 

souboru s příponou VYP, pomocí ikony vyznačené na Obrázku 32, nás Báňský model 

přepne do prostředí výpočtového modelu.  

Báňský model poskytuje podle [14] dvě výpočtová tělesa typu: 

 Řez – tvorba výpočtového tělesa se zahájí definováním modelové linie 

hrany řezu. Po ukončení definice této linie se definice automaticky přepne 

na linii číslo 1 (obvodová linie), kterou oblast uzavřeme. Při následné 

generaci výpočtového tělesa je celý obvod oblasti pokládán na plochu 

základního modelu. 

 Oblast – jedná se o výpočtové těleso, kdy se definice zahájí modelovou 

linií číslo 1 – definujeme obvod oblasti. Při zahájení generace 

výpočtového modelu je celý obvod oblasti pokládán na plochu základního 

modelu. Výpočtovým tělesem typu oblast vlastně definujeme oblast neboli 

polygon, uvnitř kterého chceme počítat. 

 

6.3.1 Zahájení definice výpočtového tělesa typu „ŘEZ“ 

Samotná definice výpočtového tělesa spočívá v ohraničení tělesa obvodovým 

polygonem, který je označen číslem 1. Toto těleso můžeme definovat graficky nebo editací 

souboru výpočtového tělesa, který se otevře v počítačové aplikaci „Poznámkový blok“. 

Grafický způsob definice: 

V hlavní nabídce zvolíme funkci „Definice a editace modelových linií“  

a v roletové nabídce, která je zobrazena na Obrázku 35, vybereme „obvodový polygon“. 

Stisknutím klávesy „CTRL“ se kurzor bude centrovat na nejbližší body a po směru 

hodinových ručiček označíme modelovou linií hranu výpočtového tělesa a ohraničíme 

body na ploše. Tímto vznikne definovaná oblast pro výpočet objemu. 
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Obrázek 35: Definice a editace modelových linií 

 

Editace souboru výpočtového tělesa: 

Tento způsob definice výpočtového tělesa je používanější než grafický způsob 

z důvodu své jednoduchosti a přehlednosti. Editace souboru výpočtového tělesa spočívá  

ve vytvoření obvodového polygonu, který začíná na posledním bodě hrany, dále pokračuje 

na poslední bod paty, první bod paty a končí na prvním bodě hrany. Každý takový cyklus 

musí být ukončen číselným označením 999. Názorná ukázka editace je zobrazena  

na Obrázku 36. 
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Obrázek 36: Editace souboru výpočtového tělesa 

 

Po editaci soubor uložíme a nahrajeme do Báňského modelu pomocí funkce, která 

je zobrazena na Obrázku 32. Výsledek editace je zobrazen na Obrázku 37, kdy červená 

linie představuje hranu svahu, zelená linie patu svahu a růžová je obvodová linie, kterou  

se těleso ohraničí. Modré číslice jsou body na plošině. 
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Obrázek 37: Výsledek editace souboru výpočtového tělesa 

 

Pomocí funkce, která přidává bod do lokalizovaného vektoru, ohraničíme 

výpočtové těleso. Ohraničení tělesa je zobrazeno na Obrázku 38. 

 

 

Obrázek 38: Ohraničení výpočtového tělesa obvodovým polygonem 

 

Po správné definici výpočtového tělesa se spustí funkce generování TR sítě.  

Po vygenerování je možné model zkontrolovat v 3D zobrazení a následně vypočítat jeho 

objem. 
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6.3.2 Zahájení definice výpočtového tělesa typu „OBLAST“ 

Definice výpočtového tělesa typu „OBLAST“ je obdobná jako u typu „ŘEZ“. 

Rozdíl je, že obvodový polygon není navázán na hranu tělesa, ale pouze definuje oblast 

výpočtu. Ukázka definování tělesa je zobrazena na Obrázku 39. 

 

 

Obrázek 39: Definice výpočtového tělesa typu „OBLAST“ 
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6.4 Výsledek výpočtu objemů odtěžených hmot z fotogrammetrického 

měření 

Objem byl pro porovnání vypočten pomocí výpočtových těles „ŘEZ“  

a „OBLAST“. Výsledný objem je uveden v Tabulce 2. Protokoly z výpočtů jsou v Příloze  

č. 1. Rozdíl ve výsledném objemu vzniká tím, že výpočtové těleso typu OBLAST není 

zcela navázáno na hranu tělesa a proto se do výpočtu započítává i okolí hrany. 

 

Tabulka 2: Výsledný objem odtěžených hmot z fotogrammetrického měření a porovnání výsledků 

Rýpadlo 

Objem 
Rozdíl 

[%] 
ŘEZ 

(VFŘ) 

OBLAST 

(VFO) 
VFŘ - VFO 

[m
3
] [m

3
] [m

3
] 

N1 87487 87441 46 0,05 

N2 64058 63898 160 0,25 

 

Výpočtová tělesa v 3D zobrazení jsou znázorněna na Obrázku 40 a Obrázku 41. 

 

Obrázek 40: Výpočtové těleso kolesového rýpadla N1 

 

Obrázek 41: Výpočtové těleso kolesového rýpadla N2 
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6.5 Výsledek výpočtu objemů odtěžených hmot z GNSS měření  

v režimu RTK 

Měřená data technologií GNSS v režimu RTK musela být po importu  

do Báňského modelu posunuta o bezpečnostní odstup, který činil 2 m od hrany a paty 

uhelné sloje. Po této úpravě výpočet probíhal obdobně jako u výpočtu dat 

z fotogrammetrického měření. Výsledný objem byl pak porovnán s objemem, který byl 

vypočten z fotogrammetrického měření a definován jako výpočtové těleso typu ŘEZ, 

protože tento typ výpočtového tělesa nezahrnuje do výpočtu okolní terén, jak tomu  

je u výpočtového tělesa typu OBLAST. Porovnání výsledných objemů je v Tabulce 3  

a protokol o výpočtu je v Příloze č. 1. 

 

Tabulka 3: Výsledný objem a rozdíl objemů vypočtených z fotogrammetrického a RTK měření 

Rýpadlo 

Objem 

(VRTK) 

Rozdíl 

[%] VFŘ - VRTK 

[m
3
] [m

3
] 

N1 85514 1974 2,31 

N2 63266 792 1,24 

 

6.6 Výpočet objemů metodou svislých rovnoběžných řezů 

Pro kontrolu byly objemy vypočteny metodou svislých rovnoběžných řezů. Tato 

metoda je blíže popsána v kapitole 4.1.2. Příčné a podélné profily jsou v Příloze č. 5. 

Účelové mapy postupu těžby s vyznačenými profily jsou v Příloze č. 4. 

Vzdálenost mezi jednotlivými profily byla 10 m. Postup rýpadla N1 obsahoval 

celkem 18 profilů a u rýpadla N2 bylo profilů 11. U obou postupů vzniklo jedno zbytkové 

těleso, jehož objem byl vypočten nejpodobnějších geometrickým tělesem. 

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v Tabulce 4 a v Tabulce 5. 
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Tabulka 4: Výsledný objem postupu rýpadla N1 

N1 Plocha 
Objem 

(VSRŘ) 

 
[m

2
] [m

3
] 

P1 20,33 
582,15  

P2 96,10 
2613,00 

P3 426,50 
4753,00 

P4 524,10 
5596,55 

P5 595,21 
6185,55 

P6 641,90 
6904,00 

P7 738,90 
7978,35 

P8 856,77 
8522,75 

P9 847,78 
8187,80 

P10 789,78 
7715,20 

P11 753,26 
7499,15 

P12 746,57 
8636,95 

P13 980,82 
6990,40 

P14 417,26 
3426,30 

P15 268,00 
2201,40 

P16 172,28 
1205,50 

P17 68,82 
423,65 

P18 15,91 
 

 
 89422 

Zbytkové 
těleso 

49 m
3 

 

 Celkem 89471 

 

  



Bc. Vít Sládek: Analýza metod měření pro účely výpočtu objemů odtěžených hmot  
na Dolech Nástup Tušimice 

2018  47 

 

Tabulka 5: Výsledný objem postupu rýpadla N2 

N2 Plocha 
Objem 

(VSRŘ) 

 
[m

2
] [m

3
] 

P1 104,46 
2350,25  

P2 365,59 
5717,95 

P3 778,00 
7931,85 

P4 808,37 
8053,05 

P5 802,24 
7974,85 

P6 792,73 
7908,85 

P7 789,04 
7716,60 

P8 754,28 
7176,05 

P9 680,93 
5523,65 

P10 423,80 
2139,00 

P11 4,00 
 

  
62492 

Zbytkové 
těleso 

449 m
3 

 

 Celkem 62941 

 

Výsledky jsou porovnány s výslednými objemy fotogrammetrie a technologie 

GNSS v Tabulce 6.  

 

Tabulka 6: Porovnání výsledných objemů 

Rýpadlo Odečet objemů 
Rozdíl 

[%] 
[m

3
] 

N1 
VFŘ - VSRŘ 1984 2,27 

VRTK - VSRŘ 3957 4,63 

N2 
VFŘ - VSRŘ 1117 1,74 

VRTK - VSRŘ 325 0,51 
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7 AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO MODELU TERÉNU LOMU 

Definováním a výpočtem tělesa odtěžených hmot je možné stav digitálního 

modelu terénu, respektive referenčního modelu, aktualizovat. Tímto se rozumí aktualizace 

modelových vektorů a plochy modelu. Po aktualizaci získáme nový referenční model, 

který se bude v dalším období nového náletu a po vyhodnocení opět aktualizovat. Nově 

aktualizovaný referenční model se do příští aktualizace stává MASTER modelem pro 

nejrůznější činnosti. 

Samotná aktualizace v prostředí Báňského modelu může probíhat třemi způsoby. 

Prvním způsobem je aktualizace plochy referenčního modelu plochou a modelovými 

vektory bez ohledu na viditelnost a v určených hladinách doplňkovými vektory a polygony 

aktuálního modelu. Tzn., že plocha referenčního modelu je aktualizována plochou 

výpočtového tělesa. Dalším způsobem je aktualizace pouze vektorů a polygonů. Poslední 

způsob aktualizace přičte vektory a polygony výpočtového tělesa k vektorům a polygonům 

referenčního modelu. 

Aby bylo možné referenční model aktualizovat, je nutné mít u výpočtového tělesa 

vygenerovanou TR síť. Po vygenerování TR sítě se aktivuje funkce „aktualizace plochy 

REFER modelu“. 

Výsledek aktualizace referenčního modelu je zobrazen na Obrázku 42  

a na Obrázku 43 je zobrazený ve 3D prostředí.  

 

 

Obrázek 42: Výsledek aktualizace referenčního modelu 
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Obrázek 43: Výsledek aktualizace ve 3D zobrazení 
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8 MOŽNOST VYUŽITÍ DALŠÍCH MĚŘICKÝCH TECHNOLOGIÍ 

PRO ZAMĚŘOVÁNÍ VELKOLOMŮ 

Dalšími způsoby jak můžeme zaměřit velkolom je užití bezpilotních létajících 

prostředků (UAV) osazených snímacími zařízeními nebo využít technologie – laserové 

skenování (TLS). 

8.1 Dálkově pilotované letecké systémy pro letecké měřické snímkování 

V posledních letech se ve světě rozmáhá trend rozvoje dálkově pilotovaných 

leteckých systémů (RPAS – Remote Piloted Aerial System).  Jedná se o mnoho typů 

létajících strojů, jako jsou letadla, vrtulníky, balóny, vzducholodě a v poslední době 

moderní vícemotorové vrtulníky nazývané drony. Každý z těchto typů má své výhody  

a nevýhody, záleží na druhu a rozsahu úkolu. Pro účely fotogrammetrie a dálkového 

průzkumu Země jsou bezpilotní prostředky osazeny snímacím zařízením. 

 

Obrázek 44: Bezpilotní letadlo eBee Plus [8] 

 

 Letadlo eBee, které je na Obrázku 44, dokáže podle [21] vyvinout dobu letu  

až 40 minut. Za tuto dobu letadlo zmapuje až 8 km
2
. Start probíhá ručním výhozem, kde  

si letadlo zapamatuje místo návratu. Po vykonání mapování se letadlo vrací k místu startu  

a krouživým pohybem o poloměru 10 m dosedá na zem. Plošný rozsah lomu pro zaměření 

je až 50 km2. Zaměření lomů by tak trvalo mnoho hodin. Proto je i v současné době 

poměrně velkého rozvoje prostředků UAV stále praktičtější mapovat uhelné velkolomy 

pomocí letecké fotogrammetrie. 



Bc. Vít Sládek: Analýza metod měření pro účely výpočtu objemů odtěžených hmot  
na Dolech Nástup Tušimice 

2018  51 

 

Dalším nosičem snímacího zařízení může být multikoptéra, v případě Obrázku 45 

Hexakoptéra Aibot X6. Tyto prostředky jsou schopné podle snímacího zařízení vytvořit 

podrobný digitální model povrchu s obrazovým rozlišením až 1 cm/pixel. Prostředky 

mohou podle [5] létat i za nízké oblačnosti, nálet je velice flexibilní a na danou lokalitu  

se převezou automobilem. Samotný let může být přesně řízen technologií GNSS v režimu 

RTK nebo ručně. 

 

 

Obrázek 45: Aibot X6 [1] 

 

Na konci roku 2014 bylo testováno zaměření homogenizační skládky Tušimice 

pomocí hexakoptéry, která byla vybavena snímacím zařízením Canon EOS 700D. Byly 

provedeny 2 lety a snímkování celkově trvalo 20 minut. Hexakoptéra, zatížená tímto 

senzorem, vydržela ve vzduchu 17 minut a poté bylo nutno vyměnit baterie. Výsledkem 

snímkování byl kromě ortofotomapy digitální model terénu v podobě mračna bodů. 

Využití takových UAV pro měření skládek a méně rozlehlých objektů je ideální. 

V případě rozlehlého velkolomu zase dominuje nedostatečná výdrž a doba letu nutná 

k pořízení dostatečného množství snímků. 

8.2 Laserové skenování 

Využití pro 3D data nalezneme v oblasti důlního měřictví podle [24] téměř  

ve všech činnostech, od průzkumu surovin, přes měření deformací a kubatur, měření  

a vytyčování hranic až po mapování důlní činnosti a rekultivací. Princip všech metod pro 

sběr 3D dat je takový, že v krátkém čase pořídíme velké množství dat.  
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Laserových skenerů je na trhu celá řada. Jedním z nich je ScanStation od firmy 

Leica, který je na Obrázku 46. Dosah těchto skenerů závisí na typu, kdy ScanStation P50 

dokáže skenovat až do vzdálenosti 1000 m. Rychlost skenování je podle [7] až 1 milión 

bodu za vteřinu. 

 

 

Obrázek 46: Laserový skener ScanStation [7] 

 

Výsledek laserového skenování, který je zobrazen na Obrázku 47, může pak 

zachycovat skutečnost lomových stěn pro výpočty kubatur.  

 

 

Obrázek 47: Mračno bodů [9] 
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Řezy uhelných velkolomů jsou dlouhé až 5 km. Vzhledem k běžné konfiguraci 

terénu je nutné skener při měření umístit ve velké většině případů mezi pásový dopravník  

a řez, jinak by nebylo možné zaměřit patu řezu. Skener tak bude pouze několik desítek 

metrů od řezu a řezy bývají i hodně členité, což vede ke vzniku zakrytých prostorů.  

To neumožní využít maximálního délkového dosahu skeneru. Takový řez dlouhý 5 km 

bylo nutné zaměřit z mnoha stanovisek (odhadem 8-10). Při vysokém počtu skrývkových  

a uhelných řezů a výsypkových etáží, jak můžeme vidět na Obrázku 48, je evidentní,  

že by kompletní zaměřování lomu trvalo neúměrně dlouho (až stovky stanovisek)  

a vytvoření digitálního modelu by bylo značně časově náročné. 

 

 

Obrázek 48: Příčný profil lomem Bílina 

 

V roce 2014 bylo na Dolech Nástup Tušimice testováno pozemní laserové 

skenování metodou Stop&Go. Cílem testování bylo podle [5] zaměření uhelné skládky pro 

výpočet kubatury. Skener byl umístěn na terénním automobilu a skenování probíhalo při 

zastavení. Metoda 3D laserového skenování Stop&Go se osvědčila svou rychlostí  

a přesností. Touto metodou lze za jeden den s milimetrovou přesností zaměřit až několik 

desítek hektarů. Během měření vzniká mračno bodů, které kopíruje skutečný terén  

i v nejmenších detailech. 

Vzhledem k rozloze dobývacího prostoru Tušimice a množství etáží by měření 

laserovým skenerem, umístěném na terénním automobilu, mohlo trvat až půl roku, což  

je z důvodu měsíčních postupů zcela vyloučené. Do některých míst by se vozidlo ani 

nedostalo s ohledem na nesjízdnost komunikací, či chybějícím komunikacím vůbec. 

Dalším omezením pro laserové skenování jsou zakryté prostory. Nebylo by možné zaměřit 

odvodňovací příkopy, které se vytvářejí u paty řezů. 
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9 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MĚŘICKÝCH METOD PRO 

ZAMĚŘOVÁNÍ HNĚDOUHELNÉHO VELKOLOMU 

Pro potřeby zaměření velkolomové těžby hnědého uhlí je nutno použít takových 

měřických metod, které jsou rychlé, operativní a dokážou svým rozsahem zmapovat 

rozlehlá území. Dalšími faktory ovlivňující vhodnost použitých metod jsou klimatické 

podmínky, nepřetržitý provoz a ohled na bezpečnost práce. 

 

9.1 Přesnost dle vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti  

a některých činnostech prováděných hornickým způsobem v příloze č. 2 stanovuje přesnost 

důlně měřických metod na povrchu. V případě letecké fotogrammetrie je požadavek  

na přesnost podle [33] odkázán na státní normu ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Pro 

určování polohy a výšky podrobných bodů je ve vyhlášce blíže definována klasická 

tachymetrie, která byla postupně nahrazována moderními technologiemi. Proto se tyto 

metody podle [30] porovnávají právě s tachymetrií. Přesnost podrobného polohového 

měření při použití tachymetrie má pro body, které nelze jednoznačně určit, střední 

souřadnicová chyba podle vyhlášky hodnotu ± 0,28 m. Odchylka výškového uzávěru 

podrobných bodů je podle vyhlášky pro maximální délku 500 m stanovena na 11 cm. Tato 

požadovaná přesnost je všemi výše uvedenými metodami s přehledem splněna. 

V III. části státní normy ČSN 01 3410 [4] je v bodě 28 uvedeno,  

že charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu  

je základní střední souřadnicová chyba mx,y. Dále je uvedeno, že souřadnice podrobných 

bodů z území, na kterém se realizuje tvorba nebo údržba mapy jedné třídy přesnosti, musí 

být určeny tak, aby střední souřadnicová chyba mx,y nepřesáhla kritérium uxy uvedené 

v Tabulce 7. 
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Tabulka 7: Kritéria přesnosti [4] 

Třída 

přesnosti 

uxy uH uv 

[m] [m] [m] 

1 0,04 0,03 0,30 

2 0,08 0,07 0,40 

3 0,14 0,12 0,50 

4 0,26 0,18 0,80 

5 0,50 0,35 1,50 

 

Bod 30 státní normy se zabývá charakteristikou přesnosti určení výšek 

podrobných bodů, kterou je základní střední výšková chyba mH. Podrobné body  

na nezpevněném povrchu musí být určeny tak, aby charakteristika mH nepřekročila 

kritérium v 3. třídě přesnosti uH uvedené v Tabulce 7. 

Ve vztahu vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb. a státní normy ČSN 01 3410 vzniká 

zvláštní kontradikce. Odkaz vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb. na státní normu ČSN 01 3410 

je negován konstatováním státní normy, že se nevztahuje na mapy vyhotovené ve smyslu 

horního zákona. Proto se v hornické praxi řídíme §9 této vyhlášky, který říká, že použití 

měřických metod je možné s přihlédnutím na účel a význam zaměřovaných skutečností  

a na možnost budoucího využití výsledků měření. 

V hornické praxi se ustálil požadavek, aby přesnost určení podrobných bodů 

dosáhla nejméně kritéria 4. třídy přesnosti, v některých případech (např. rekultivace) 

kritéria 3. třídy přesnosti. 

 

9.2 Operativnost a produktivita 

Pro potřeby důlně měřických činností na hnědouhelných velkolomech by měly být 

použity takové metody, které poskytnou komplexní obraz a dokážou rychle reagovat  

na změny a potřeby důlního provozu. 

V případě letecké fotogrammetrie je možné za poměrně krátký čas zaměřit 

(nasnímkovat) až několik desítek km2. Dochází tak k minimalizaci prací přímo v terénu, 

který bývá během podzimních a zimních měsíců často nesjízdný. Po zpracování leteckých 

snímků probíhá vytvoření nebo aktualizace digitálního modelu terénu. Z aktualizace  
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se následně vypočítávají kubatury odtěžených a založených hmot. Zároveň jsou touto 

metodou vyhodnocovány i další objekty na lomu (odvodňovací systém, stavební objekty, 

rozvody energie apod.). Takto připravený podklad může dále sloužit k okamžitému 

zaměření náhlých situací (skluzy, propady apod.) nebo k jinému měření, kam se měřič 

fyzicky nedostane. Metoda umožňuje tvorbu ortofotomap, které jsou provozními 

pracovníky velmi žádané. 

Využití bezpilotních létajících prostředků pro leteckou fotogrammetrii je velice 

omezeno svou provozní dobou. Tyto prostředky poskytují data srovnatelná s klasickou 

leteckou fotogrammetrií, ale dobou letu se stále nevyrovnají osobním letadlům, která 

dokáží za jeden let zaměřit až desítky km2. Řešením by bylo využití více baterií, které  

by byly průběžně měněny. Metoda umožňuje tvorbu ortofotomap, jak je tomu u letecké 

fotogrammetrie. 

Hodnocením a porovnáváním standardní technologie leteckého snímkování 

letouny s posádkou a snímkováním pomocí prostředků RPAS se zabývá [23].  

Na stranách 44-45 uvádí: “Graf 5 porovnává ceny ortofoto a DMP pořízených oběma 

technologiemi. Z grafu vyplývá, že do plochy 45 km2
 je formálně levnější řešení technologií 

RPAS následně pak řešení s letadlem s posádkou. K tomu však je nutno dodat, že při  

45 km
2
 bude obsluha RPAS snímkovat a budovat výchozí body přibližně 10 dní  

a pořídí cca 19 000 snímků a ortofoto a DMP nedodá dříve, jak za 35 dní. Tedy v součtu 

s jistou reservou se dodá dílo za 50 dní - prakticky za dva měsíce. Technologie 

standardního letadla, po stabilizaci a signalizaci výchozích bodů, která potrvá dva dny, 

nasnímkuje 45 km
2
 v jednom snímkovém letu a pořídí 360 digitálních snímků. Zpracování 

požadovaného ortofoto a DMP nepřesáhne i s technologickými prodlevami 8 dní. Cenové 

křivky se však protnou již na 25 km
2, pokud zkrátíme vzdálenost do lokality z letiště startu 

na polovinu tedy na 100 km. Z toho lze učinit závěr, že praktická mez pro tvorbu ortofoto  

s GSD = 5 cm pomocí technologie RPAS je na úrovni 8 až 10 km
2“. I když jsou v citované 

práci porovnávány metody jen z pohledu tvorby ortofotomapy a digitálního modelu terénu,  

je evidentní, že časové nároky na přípravu a vyhodnocení plochy 45 km2
 budou mnohem 

náročnější než uskutečnění samotného letu s posádkou. 

Pro každodenní měřické práce, jako je měření polohy nejrůznějších objektů a pro 

vytyčovací práce, je velmi vhodná technologie GNSS v režimu RTK. Pro velkoplošné 
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zaměřování stavů uhelných velkolomů za účelem následného výpočtu objemů ale 

nejvhodnější není, z důvodů časových i vysoké náročností prací v terénu. 

Elektronická tachymetrie je na hnědouhelném lomu pro zaměřování stavů pro 

výpočet objemů v současné době rovněž zřídka používaná metoda. Její předností je vysoká 

přesnost, která se hodí pro řešení inženýrsko-geodetických úkolů. Dále je tato metoda 

používaná pro zaměřování nedostupných míst mezi jednotlivými LMS a v situacích, kdy  

je potřeba znát stav části lomu „okamžitě“. 

Výsledkem laserového skenování je mračno bodů, které je potřeba zpracovat tzn. 

v softwarovém prostředí pospojovat a očistit o nežádoucí body. Zpracování bývá velice 

hardwarově náročné a samotného zaměření tak rozsáhlého území může trvat i několik 

měsíců. Pro velkoplošné zaměřování stavů uhelných velkolomů za účelem následného 

výpočtu objemů není nejvhodnější z důvodů časových i vysoké náročnosti prací v terénu. 

Nevýhodou jsou i zakryté prostory. Z jednoho stanoviska nelze například zaměřovat 

zároveň uhelný řez a odvodňovací příkop pod patou řezu.  

V následující Tabulce 8 jsou jednotlivé metody porovnány z hlediska časové 

náročnosti a dosažitelné přesnosti. Dále jsou zhodnoceny možné komplikace, které  

by mohly zamezit provedení zaměření. Některé měřické metody si vyžadují pohyb 

v terénu, který je v různých případech velmi omezený. Metody jsou porovnávány rovněž 

podle komplexnosti. Tím se v tomto případě myslí, jak metoda obstojí nejen pro získání 

dat k výpočtům objemů, ale zda je možné data využít i pro další účely.  
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Tabulka 8: Srovnání měřických metod pro účely výpočtu objemů odtěžených hmot v podmínkách 
hnědouhelného velkolomu 

Metoda 

Zaměřená 
plocha za  

1 hod. 

Dosažitelná 
přesnost 

Možné 
komplikace 

Pracnost 

v terénu 
Komplexnost 

Letecké 
měřické 

snímkování 
Desítky km2 

cm 

Nevhodné 
klimatické 
podmínky 

Minimální, 
Pouze 

rozmístění 
vlícovacích 

bodů 

Vysoká 
(veškeré 
objekty, 

minimum 

zakrytých 
prostorů, 

ortofotomapa) 

Technologie 

GNSS 

Desítky tisíc 
m

2 cm 

Zákryty, 
chybějící 

počet družic, 
výpadky 
signálu 

Vysoká, 
několik 

měřických 
skupin a 

mnohadenní 
měření 

Vysoká 

Elektronická 
tachymetrie 

Desítky tisíc 
m

2
 

cm 

Viditelnost, 

budování 
stanovisek 

Vysoká, 
několik 

měřických 
skupina 

mnohadenní 
měření 

Vysoká 

Laserové 
skenování 

Desítky tisíc 
m

2
 

cm 

Omezený 
rozsah, 

budování 
stanovisek 

Vysoká, 
několik 

měřických 
skupin 

Nižší, zakryté 
prostory 

Bezpilotní 
létající 

prostředky 

Jednotky km
2 

cm 

Nevhodné 
klimatické 
podmínky 

Minimální, 
Pouze 

rozmístění 
vlícovacích 

bodů 

Vysoká 
(veškeré 
objekty, 

minimum 

zakrytých 
prostorů, 

ortofotomapa) 

Systém 
sledování 

polohy kolesa 

rýpadel 

Závislá na 
postupu 

rýpadla 

cm až dm 

Zákryty, 
chybějící 

počet družic, 
špatný přenos 

korekcí na 
rýpadla 

Žádná 

Nízká, je 
aktualizován 
pouze terén u 

rýpadla 
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10 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝPOČTŮ OBJEMŮ 

Výslednými výpočty byla potvrzena správnost a dostatečná přesnost měřických 

metod použitých na Dolech Nástup Tušimice pro výpočet objemů odtěžených hmot. 

Metody se liší v jejich operativnosti a časové náročnosti. V případě měření technologií 

GNSS v režimu RTK byla shledána velmi vysoká náročnost v pohybu v terénu a ve ztrátě 

signálu v blízkosti uhelných stěn. Tyto výpadky byly řešeny odstoupením od uhelné stěny 

alespoň o 2 m, které byly následně v Báňském modelu anulovány. Porovnání výsledných 

objemů  je uvedeno v Tabulce 9. 

Vypočtené objemy jsou porovnány s objemy vypočtenými v Báňském modelu 

metodou „ŘEZ“, kdy byla použita data letecké fotogrammetrie, jelikož její přesnost byla 

už několikrát na DNT testovaná a při vyhodnocování se nemusí naměřené body opravovat. 

Jako doplňková metoda výpočtu objemů byla zvolena metoda svislých rovnoběžných řezů, 

která je porovnána v Tabulce 10. 

V případě systému pro měřické sledování polohy kolesa rýpadla byla použita data 

pro rýpadlo N1 z období 30. 1. – 8. 3. 2018 a pro rýpadlo N2 od 21. 2. – 8. 3. 2018. Tato 

data byla stanovena jako data, kdy rýpadlo v daném období začalo těžit měřený blok 

uhelné sloje. 

 

Tabulka 9: Porovnání výsledných objemů dle způsobu zaměření 

Rýpadlo Měřická metoda 

Výsledný 
objem 

Rozdíl 
Procentuální 

vyjádření 

[m
3
] [m

3
] [%] 

N1 Letecká fotogrammetrie 

(VFŘ) 

87487 
  

N2 64058 
  

 VFŘ - VRTK  

N1 RTK 

(VRTK) 

85514 1973 2,26 

N2 63266 792 1,24 

 VFŘ - VSYS  

N1 
Systém pro měřické 

sledování polohy kolesa 
rýpadla 

(VSYS) 

88597 1110 1,27 

N2 66106 2048 3,20 
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Tabulka 10: Porovnání výsledných objemů dle výpočtové metody (porovnání výsledků získaných výpočtem 
metodou svislých řezů vůči základní metodě výpočtu pomocí trojbokých hranolů) 

Rýpadlo  Výpočtová metoda 

Výsledný 
objem 

Rozdíl 
Procentuální 

vyjádření 

[m3] [m3] [%] 

 VFŘ - VSRŘ  

N1 Svislé rovnoběžné řezy 

(VSRŘ) 

89471 1984 2,27 

N2 62941 1117 1,74 
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11 ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce byly provedeny tyto činnosti: 

- zaměření postupu kolesových rýpadel K 800 N1, N2 technologií GNSS 

v režimu RTK, 

- import dat a výpočet objemů odtěžených hmot v Báňském modelu KVAS, 

- kontrolní výpočet objemů metodou svislých rovnoběžných řezů, 

- porovnání měřických metod a technologií, 

- porovnání dosažené přesnosti měřických metod s požadavky vyhlášky ČBÚ  

č. 435/1992 Sb. 

Nejvyšší procentuální rozdíl vypočtených objemů mezi metodami měření byl 

zjištěn u postupu kolesového rýpadla N2 při porovnání letecké fotogrammetrie a systému 

pro měřické sledování polohy kolesa rýpadla, kdy tento rozdíl činil 3,20 %. Při srovnání 

objemů zaměřených technologií GNSS v režimu RTK a leteckou fotogrammetrií byl 

nejvyšší procentuální rozdíl u kolesového rýpadla N1, 2,26 %. U měření stavů řezů pomocí 

GNSS technologie dochází ke snížení přesnosti výsledků měření i z důvodu odsazování 

pozice měřeného body 2 m od hrany a paty a následné korekci až v prostředí Báňského 

modelu. Je tedy jasné, že výsledky výpočtů objemů, kromě samotné reálné přesnosti 

samotných měřických metod může ovlivnit i jakási „osobní“ chyba, či vliv interních 

bezpečnostních předpisů. Z výsledků ale můžeme konstatovat, že měřické metody 

používané Severočeskými doly a.s. pro zaměření lomů a následný výpočet objemů 

odtěžených hmot splňují požadavky vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb. Výsledné vypočtené 

objemy se jen nepatrně liší. Vzhledem k vysoké frekvenci zaměřování lomů (v případě 

Dolů Nástup Tušimice 10-12 krát ročně) a skutečnosti, že jednotlivé stavy lomu na sebe 

navazují, lze očekávat, že případné nepřesnosti výpočtů objemů vyplývající z měřických 

chyb se v delším časovém období (například jeden rok) budou spíše kompenzovat než 

načítat. 

Využití bezpilotních prostředků nebo laserových skenerů zatím nenašlo pro účely 

zaměření stavu lomu pro výpočet objemů v podmínkách provozů hnědouhelných 

velkolomů své místo. Omezením bezpilotních prostředků nadále zůstává doba letu a větší 

citlivost na meteorologické podmínky. Nevýhodou laserových skenerů bývá nezaměření 

zakrytých prostor, kterých je na velkolomech nespočet nebo v případě rozsáhlého území 
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velký počet stanovisek. Tyto metody jsou vhodné pro zaměření např. uhelných deponií 

nebo jiných míst, které nemají velkou rozlohu a kde se nevyskytují zakryté prostory. 

Na závěr lze konstatovat, že využití letecké fotogrammetrie pro účely získání 

zaměřeného stavu lomu pro výpočty objemů odtěžených hmot je pro provoz 

hnědouhelných velkolomů nejvhodnější měřickou metodou a dosažená přesnost výpočtů 

objemů je dostatečná jak z pohledu vyhlášky 435/1992 Sb. tak i potřeb důlní organizace 

z pohledu kontroly podnikatelského záměru. 
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