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Summary 

 

The GPS technologies are using for measurement (čeho) in Bilina Mines. This 

technologies start integrow to production control in North Bohemina Mines Inc. after 

expansion this technologies in civil side.The GPS technolies are using aspecialy for 

overburden removal and mines machines. Thangs this technologies the cotrol system 

always know where are machines locates and how deap they are. The busket wheel 

excavator used this ssstem for a possible appearance old mines shaft.The GPs 

technologieas which are locate on throver and mind hopper give us locate data and 

embarkation data. 

This master thesis will discass solution for mark other minerals for a futuring exact 

localization and repeated mining. 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace 

 

             GPS technologie na Dolech Bílina se využívají především v důlním 

měřictví. S rozšířením tohoto systému v rámci civilního sektoru Severočeské dolech a.s. 

začali s využití této technologie v rámci  procesu řízení výroby. Především se systém 

GPS nasadil na skrývkové a uhelné stroje. V rámci skrývkových strojů se tento systém 

uplatnil v určování polohy kolesa v řezu. U uhelných kolesových rýpadel je tento 

systém dodnes nasazen z důvodů možného výskytu starých důlních děl. V současné 

době jsou přístroje GPS nainstalovány i na zakládacích strojích, které ukládají natěžený 

materiál na výsypkové těleso. V diplomové práci je navržené řešení, které by umožnilo 

v budoucnosti zakládat doprovodné suroviny tak, aby je bylo možno v případě nutnosti 

přesně lokalizovat k opětovnému odtěžení a následnému zpracování.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

České zkratky 

BH – Břešťanský hubený 

BM – Břešťanský mastný 

GIS – geografické informační systémy 

ISTC – informační systém technologických celků 

JV – jihovýchodní 

MG – označení keramických jílů 

OBHM – obvodní báňská hasičská služba 

OITR – odbor inovací a technického rozvoje 

OMG – odbor měřičství a geologie 

OPŘV – odbor přípravy řízení výroby 

OPÚR – oddělení plánování územních rekultivací 

OPZF – oddělení plánování základních fondů 

OŘVS – odbor řízení jakosti výroby 

SV – severovýchodní 

SZ – severozápadní 

ÚUL – úpravna uhlí ledvice 

 

Cizojazyčné zkratky 

BRD – Bundes Republik Deutschland 

GPS – Global position system 
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1. ÚVOD 

 

Těžba nerostných surovin má na území České republiky dlouhou historii a její 

stopy nalézáme na celém území našeho státu. Dokladem tohoto tvrzení je Severočeská 

hnědouhelná pánev, která je neodmyslitelně spojena s těžbou hnědého uhlí. Přestože 

tato surovina v celé historii Severočeské hnědouhelné pánve stála a stále stojí v popředí 

energetické politiky státu, nesmíme zapomínat, že jsou v této oblasti i jiná ložiska 

surovin, která jsou pro český průmysl velmi důležitá. Za zmínku stojí uvést doprovodné 

suroviny jako je písek, porcelanit, pálené jíly, oxyhomolity a řadu dalších surovin. 

Hospodářský rozvoj České republiky však v posledních letech zaznamenává zvyšující 

se požadavky na ekonomickou rozvahu těžby  surovin a jejich zpracování. Proto 

v současnosti řada těžebních společností nebere na zřetel těžbu doprovodných surovin, 

protože náklady, které by s touto činností byly spojené  v mnoha ohledech byly spíše 

ekonomicky ztrátové. Vzhledem k těmto skutečnostem bych se proto chtěl ve své 

diplomové práci zaměřit na možnosti využití a ukládání doprovodných surovin na 

Dolech Bílina pomocí systému GPS. 

 

.  
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2. CÍL PRÁCE 

 

Hlavním cílem diplomové práce je popis a  posouzení  vybudování uceleného 

funkčního systému v oblasti zakládání doprovodných zemin, založeném na technologii 

GPS v provozu Dolů Bílina. Tento systém prezentuje nejenom nově navrhované řešení , 

ale i výsledky dosavadní práce vývojových pracovníků v oblasti zakládání skrývkových 

( doprovodných ) surovin.  
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3. GEOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

ÚZEMÍ 

 

3.1 Vymezení a charakteristika  

 

Rozlohou 1 050 km2 a uhelnými zásobami je největší a nejvýznamnější 

podkrušnohorskou pánví. Spolu s neovulkanickým komplexem Českého středohoří, 

který do výplně pánve prostorově i stratigraficky významně zasahuje, je severočeská 

pánev součástí  SV orientovaného podkrušnohorského průlomu mezi krušnohorským 

zlomem na SZ a zlomem podbořanským a středohorským na JV. 

Mocnost výplně má největší hodnotu 500 m v ose asymetrického pánevního 

prohybu a v sousedství krušnohorského zlomu, a to mezi Lomem a Osekem.  

Neogenní sedimenty okrajů severočeské hnědouhelné pánve jsou rozšířeny pouze 

mezi Mostem a Bílinou na ploše zhruba 10 km2. Okrajový charakter je kromě strmého 

výchozu sloje dokumentován dvěma erozívními výchozy střezovského souvrství, tj. 

produktů mladého vulkanismu a jejich větrání v podloží pánevní výplně JV od Konobrž.  

Jak vyplývá z mapy (příloha 1), uhelná sloj prakticky všude nasedá na 

vulkanogenní horniny střezovského souvrství a jejich zvětraliny, jak bylo možno 

pozorovat při těžbě sloje v okrajových částech pánve u Střimic, Braňan či Kaňkova. 

Spodní písčitojílovité vrstvy jsou vulkanogenní materiál. Obsahuji větší množství 

uhelné hmoty. Počáteční sedimentace, která je reprezentována jílovci s ubývající 

písčitostí a s přibývajícím podílem uhelné hmoty, proběhla pouze tam, kde byly 

sníženiny reliéfu, které vyplnila a terén částečně zarovnala. 

 

H1avní uhelná sloj je vyvinuta na celé ploše pánve. Tak jako v jiných částech 

pánve je ve strměji uložených výchozových partiích redukována. Sedimentace v 

uhlotvorném močálu byla silně ovlivňována přínosem materiálu z pevniny. Proto uhelná 

sloj mezi Mostem a Bílinou má četné proplástky jílu od 10 do 90 cm, hlavně při bázi, 

čímž se zvětšuje její celková mocnost. 

 

3.2 Litologie, stratigrafie  

Samostatnost sedimentace v severočeské pánvi, která spadá do dvou prvních etap 

zaplňování původní pánve,vyplývá především z existence dvou zřetelně se lišících 
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sedimentačních prostředí v době druhé etapy zaplňování. Byla to prostředí jednak vně 

deltového jezera a jednak jezerních delt. Tělesa delt jsou dvě. Rozkládají se podél 

hranice pánve, kam byla nanášena tokem nebo toky směřujícími od jihu do pánve v 

okolí Žatce a Bíliny.   

Výplň severočeské pánve se dělí do tří souvrství. V podloží pánevní výplně je 

značně rozšířena svrchní křída, méně krystalinikum a granitoidy krušnohorské oblasti.  

Starosedelské nebo také bazální souvrství o mocnosti až 100 m reprezentují de-

nudační, izolované relikty písků až křemenců, na více místech  odlišované jako 

samostatné litofacie.  

Střezovské nebo také vu1kanodetritické souvrství je jednotka mocná až 150 m. V 

době hiátu došlo k erozívní destrukci sedimentů starosedelského souvrství a k pohybům 

v pánvi, takže je střezovské souvrství rozšířeno jinak. 

 

3.3 Tektonika  

 

Severočeská pánev je SV orientovaný, oboustranný, příčně asymetrický , 

stupňovitý příkop s nejhlubší krou u krušnohorského zlomu při SZ okraji pánve. 

Hraniční zlomy příkopu jsou krušnohorský na SZ (výška skoku až 1 200 m) a zlom 

střezovský na JV. V příčném řezu přechází příkop směrem k JV do stupňovité hrástě 

neovulkanického komplexu Českého středohoří. Příkop a hrásť vytvářejí mezi 

krušnohorským zlomem na SZ a zlomy podbořanským a středohorským na JV 

podkrušnohorský prolom. 

Výplň příkopu severočeské pánve je prostoupena směrnými, příčnými i kosými 

zlomy, a v důsledku nestejnoměrné subsidence dna zprohýbána do depresí a elevaci. K 

významným směrným zlomům výplně patří zlom střezovský a u Duchcova zlom 

viktorinsko-giselský. Přičné zlomy jsou typické zejména pro SZ okraj pánve a dále i pro 

její mosteckou část. Kosé zlomy, zvláště ty , které mají obloukový průběh, reprezentují 

často střihové ukončení hlavní sloje v bílinské dílčí deltě, tzn. že mají exogenní původ. 

Celkově je zlomové porušení výplně severočeské pánve slabé. 

 

3.4 Hydrogeologie 

 

         Zájmové území  patří do povodí Bíliny, která zde protéká po překonání různých 

antropogenních úprav toku /přeložky, přečerpávání/ svým původním korytem. Pro 
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hydrogeologické poměry je určující příslušnost ke strukturně geologickým jednotkám 

Severočeské hnědouhelné pánve a Českému středohoří. Samostatnou hydrogeologickou 

jednotkou jsou fluviální štěrky v údolní nivě Bíliny.  Pro využití podzemní vody ve 

fluviálních štěrcích je dů1ežitá existence poměrně mocné polohy náplavových hlín, 

která zabraňuje kontaminaci fenoly z povrchového toku. Severočeská hnědouhelná 

pánev je silně antropogenně postižena a přirozené hydrogeologické poměry jsou 

změněny. Cermonský kolektor v podloží terciérních sedimentů, který byl využíván 

v západní části pánve, zde není vyvinut. Litologický charakter hornin v Českém 

středohoří je pro oběh podzemní vody málo příznivý. Tufy jsou alterovány a tím je 

snížena jejich propustnost. Rozpukané úseky jsou hojeny jílovou hmotou, proto je 

puklinová propustnost  minimální až nulová. 

Lze říci, že území Severočeské hnědouhelné pánve a její okolí je vcelku dobře 

hydrogeologicky prozkoumáno, jsou známy limity, v nichž se pohybují hodnoty 

hydrofyzikálních parametrů, jsou známy podmínky oběhu podzemních vod. Situace je 

komplikována pouze v těch místech, kde dochází k střetu zájmu s ochranou 

minerá1ních vod. 
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4.  ODDĚLENÁ TĚŽBA DOPROVODNÝCH SUROVIN 

 

   Při povrchové těžbě uhlí se za doprovodné suroviny považuje průmyslově nebo 

technicky využitelná část nadloží, kterou je nutno odkrýt, aby se obnažila uhelná sloj, 

nebo bezprostřední podloží, které se odkryje po vyrubání sloje. Z nesmírného množství 

nadložních hornin je však využitelná jen nepatrná část.Z minulosti je známé využívání 

čtvrtohorních spraší v keramičkách s produkcí cihel, tašek, dlaždic a kameninového 

zboží. Písky a štěrkopísky kromě stavebnictví využíval sklářský průmysl. Jak nadložní 

jíly, tak i písky však mají značně rozdílné vlastnosti a možnost jejich průmyslového 

využití je vázána na přísné kvalitativní požadavky odběratelů. Navíc potřeby 

zpracovatelů nejsou vysoké , a tak valná většina uvedených materiálů, pokud se neuloží 

na zvláštních deponiích, se nevyužije a je nenávratně ztracena na výsypce. 

 

4.1 Porcelanity 

 

 Jako porcelanity jsou označovány pestrobarevné, velice pevné horniny. Škála 

jejich barevnosti zahrnuje řadu odstínů hnědé, žluté, červené až fialové. Vznikly 

tepelnou změnou třetihorních sedimentů vlivem zemních požárů uhelné sloje. Původní 

názor na působení teploty žhavého magmatu při vulkanické činnosti na kontaktu s 

uhelnou slojí byl s přibývajícími znalostmi z průzkumu a odkryvů zcela zavržen. 

Přirozenou příčinou vzniku požárů v uhelné sloji byla hloubková eroze vodních toků , 

která obnažila sloj a působením atmosférického kyslíku došlo k samovznícení uhlí. Z 

pevných jílovců vznikly vypálením slinuté desky keramických jílů, z prachových a pís-

čitých jílů přírodní cihlovina. Při teplotách 1 000-1 500 °C vznikaly fosilní škváry . 

Pro porcelanit se užívá více názvů - vypálené jíly, vypálené lupky, žárové horniny, 

škváry, porcelánový jaspis. Obecně se vžilo německé pojmenování erdbrand. Většina 

ložisek porcelanitů je dnes zcela odtěžena. Porcelanity se pro jejich nízkou nasákavost a 

vysokou propustnost využívaly hlavně v hornictví na výstavbu a údržbu provozních 

komunikací v lomech. Byly většinou těžebně dobře přístupné, při povrchu nebo jen pod 

slabým nadložím . 

 V Severočeské pánvi bylo evidováno 87 těchto lokalit, většinou situovaných při 

výchozech sloje nebo v osamocených reliktních částech východně od pánve. 

Stáří vzniku porcelanitů je různé - od 3 milionů let až k současnosti, pokud dojde 
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k prohoření sloje. Malé ložisko vzniklo např. na lomu Emerán v místech starých 

kolejových výjezdů, kde se koncem šedesátých let dlouho nedařilo sanovat hořící sloj . 

 

4.2 Jíly 

 

Jíly a jílovce, speciálně ložisko tzv. břešťanských jílů se nacházelo jižně od obcí 

Břešťany a Jenišův Újezd. Osvědčená surovina pro keramickou výrobu byla známá již 

počátkem 19. století. Kolem roku 1800 se v Jenišově Újezdě vyráběly typické hliněné 

nádoby pro bylanskou hořkou vodu. Původně se zde hloubily šachtice a jíly se těžily 

podzemními štolami. Později byly pomocí mělkých vrtů v dolovém poli Anton 

Einsiedler ověřeny vrstvy kvalitních jílů nad uhelnou slojí a v roce 1880 zde Fr. 

Wilhelm MüllIer se společníkem Meissnerem založili továrnu na výrobu kameniny pod 

firmou MüllIer & Meissner .Vyráběly se zde kameninové roury a terrakotové prvky .Po 

smrti společníka Meissnera v roce 1888 byla dále firma uváděna pod jménem Fr. W. 

Müller. Pro vedení závodu byl ze Saska získán odborník, který zavedl výrobu 

keramických obkládaček. Po jeho smrti v r. 1922 byl do čela závodu jmenován Joseph 

Dinkel. Krátce nato zemřel i zakladatel firmy , kterou v roce 1923 převzal jeho švagr 

Alfréd Kliegel , mexický konsul a od roku 1926 jako společník syn Fr. Wilhelm Muller 

-Aue jun. 

V roce 1893 získal Muller v Břežánkách továrnu Nehse, jejíž dosavadní výroba 

keramických lahví pro bílinskou kyselku byla nerentabilní a zařídil zde výrobu střešní 

krytiny a stavební keramiky. 

 

4.3 Oxyhumolity 

 

Oxyhumolit, podle barvy lidově zvaný kapucín, je druh zemitého nesoudržného 

uhlí, kávově hnědé až hnědošedé barvy. Vzniká přeměnou uhlí jeho zvětráváním pod 

nízkým propustným nadložím při výchozech uhelné sloje. Oxidací se zvyšuje v uhlí 

vlhkost, zvyšuje se obsah popela, uhelná hmota ztrácí uhlík a vodík, vzrůstá obsah 

kyslíku. Rozkladem pyritu se snižuje i obsah síry. V důsledku těchto změn roste hustota 

hmoty, klesá výhřevnost a narůstá koncentrace huminových kyselin. Výhřevnost 

kapucínu činí pouze 7 ,5 - 10 MJ/kg a není zařazen mezi paliva. Pro vysoký obsah 

organické složky a vynikající sorpční vlastnosti byly již v minulosti kapucíny užívány 
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při zvyšování úrodnosti půdy. Kyselost se neutralizovala přidáváním vápna. Kompost 

vyráběný z braňanských kapucínů se již na přelomu tohoto století používal na 

jahodových plantážích mezi Braňanami a Mostem. 
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5. TECHNICKO – TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY 

 

5.1 Písky 

 

Písky nacházející se v dobývacím prostoru Doly Bílina mají zrnitost jemnozrnnou 

až střednězrnnou ve frakci 0,2 – 4 mm. Jsou tvořeny převážně čistým křemenem  a jeho 

obsah se pohybuje okolo 93 až 98 %. Zbytek tvoří živce, slídy a těžké minerály, 

převážně turmalín, staurolit a pyroxen. Těžené písky obsahují variabilní příměs jílových 

proplástků a organické rostlinné hmoty.  

Pro vysoký podíl jílových a organických nečistot jsou písky vhodné zejména jako 

písek zásypový. Další využití vyžaduje náležitou úpravu. 

 

5.2 Keramické jíly 

 

V nadloží  uhelné sloje v dobývacím prostoru Bílina se nachází  pestré souvrství 

jílů, písčitých jílů a písků. Podrobný průzkum možného využití těžených skrývkových 

zemin probíhal v letech 1987 až 1991.Výsledkem bylo zjištění rozsahu a kvality 

potenciálně využitelných surovin. Mimo písků byly ověřeny zdroje keramické a 

cihlářské suroviny, u kterých můžeme garantovat stálý výskyt po celou dobu životnosti 

Dolů Bílina. Tyto suroviny byly označeny značkou MG-1 až MG-9. Za  

nejperspektivnější se považuje: MG-9, MG-4 a MG-1. Objemy zásob těchto 

potenciálních surovin daleko přesahují eventuální potřeby,  proto nebylo nikdy 

přistoupeno ke stanovení jejich ložisek ve smyslu horního zákona. 

 

5.2.1  MG - 0 

Jedná se o prachovité jíly báze  libkovických vrstev. Vyskytuje se na  prvním až 

třetím řezu zejména ve střední části lomu. Průměrná mocnost je okolo 1 m. 

Technologicky se blíží keramickému jílu BM (Břešťanský mastný) původně těženým a 

zpracovávaným v oblasti dnes zaniklé obci  Břešťany. Jedná se o jíly kameninové 

s vysokou plasticitou s téměř bílým výpalem. 

Pro svoji malou mocnost výskytu  není tato surovina  vhodná pro realizaci  

průmyslovou těžbu. 
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5.2.2 MG - 1  

Jedná se o prachovité jíly spodní části  libkovických vrstev, od suroviny MG - 0 

jej odděluje pelokarbonátový proplástek. Vyskytuje se na  prvním až třetím řezu 

zejména ve střední části lomu. Průměrná mocnost je okolo 10 m. Technologicky se blíží 

keramickému jílu BH (Břešťanský hubený) těžený a zpracovávaný v likvidovaných 

Břešťanech. Jedná se o jíly kameninové s vysokou plasticitou vhodné v keramické a 

cihlářské výrobě. Tento jíl využívala keramička v Háji u Duchcova. Výpal je 

zelenošedý. 

Surovina je polohově stálá a při své průměrné mocnosti i dobře těžitelná 

velkostrojově, podmínkou těžby je zabezpečení výklizu pelokarbonátových proplástků.   

 

5.2.3 MG - 2, MG - 3  

Jedná se o prachovité jíly střední  části libkovických vrstev. Vyskytují se na  

prvním až třetím řezu zejména ve střední  a severní části lomu. Průměrná mocnost je 

okolo 30 m. Tato vrstva jílu má variabilní příměs sideritu a organické hmoty , která 

způsobuje při vysokoteplotním výpalu rychlé spékání s následným nafukováním. 

Surovina je vhodná pro cihlářskou a keramzitovou výrobu. Barva výpalu je cihlově 

červená u MG–3  a okrově hnědá u MG-2 . 

        Při průmyslové těžbě se kvalita zaručuje obtížněji. 

 

5.2.4 MG - 4   

Jedná se o prachovité jíly při povrchové  části libkovických vrstev, postižené 

zvětrávacími pochody. Vyskytují se v severní části lomu a jsou překryty kvartérním 

pokryvem. Průměrná mocnost je okolo 14 m. Pro svoji plasticitu a  při rychlém výpalu a 

nafukovatelnost je možnou keramzitovou surovinou. Má velmi nízký koeficient filtrace 

( < 4, 00. 10-11 m. s –1), barva výpalu je cihlově červená. 

        Snadná hutnitelnost umožňuje využití v podobě těsnícího jílu. 

 

5.2.5 MG - 9      

Jedná se o pevné prachovité jíly až jílovce uložené uprostřed holešických vrstev 

nad uhelnou slojí. Vyskytují se ve střední a jižní části lomu na nejspodnějších 

skrývkových řezech. Jejich maximální mocnost je 50m. těžbu komplikují  tenké vrstvy 

s vyšším podílem organické hmoty nebo pelokarbonátové proplástky, které je třeba  

vyklízet. Technologicky se jedná o jíly plastické typu Komořany, které jsou vhodné pro 
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cihlářskou výrobu. Barva výpalu je růžová. Na rozdíl od ostatních jílů MG neobsahuje 

tento typ minerál montmorillonit. 

Tato surovina je pravidelně těžena velkostrojově a odebírá ji cihelna Hostomice.  

 

 

 

 

5.3 Oxyhumolit 

Jedná se  o druh zrnitého nesoudržného uhlí kávově hnědé až hnědošedé barvy. 

Vzniká přeměnou uhlí, jeho zvětráváním pod nízkým propustným nadložím na 

výchozech hnědouhelné sloje. Oxyhumolit vykazuje chemicko – fyzikální vlastnosti 

klasického hnědého uhlí. Výhřevnost oxyhumolitu je do 10 MJ/kg a není klasifikačně 

zařazen mezi paliva. 
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6. SYSTÉM UKLÁDÁNÍ DOPROVODNYCH SUROVIN 

V PODMÍNKÁCH DOLU BÍLINA 

 

      V současné době se těžené zeminy ukládají především na vnitřní výsypkové 

těleso. Vnější výsypka Pokrok bude v roce 2009 vzhledem k Územně ekologickým 

limitům ukončena.  Obě výsypky jsou tvořeny různě promísenými zeminami, které se  

liší jak po stránce mineralogické, tak i petrografické. 

      Na Dolech Bílina probíhá ukládání zemin pomocí zakladačů, u nichž 

rozlišujeme technologii zakládání na plnou mocnost a zakládání po vrstvách. 

      Roční objem založených zemin činí cca 45 mil. m 3, z toho pouze 1% je dále 

průmyslově využíváno ( stavebnictví, chemický průmysl, cihlářský průmysl, atd.).       

      Ekonomické aspekty a  prostorové možnosti v současné době neumožňují na 

Dolech Bílina jednotlivé materiály nacházející se v nadložních partiích separátně 

ukládat na deponie, proto je vše ukládáno na výsypku bez podrobné dokumentace o 

uložení doprovodných surovin.   
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7. SYSTÉM UKLÁDÁNÍ DOPROVODNÝCH SUROVIN 

V PODMÍNKÁCH DOLU BÍLINA ZALOŽENÝCH NA 

TECHNOLOGII GPS 

 

K úspěšné realizaci celého projektu bylo zapotřebí  finančního zabezpečení a 

především souhlas podnikového managementu, který po představení celého projektu  

dal  svolení a potřebné garance k celému projektu. 

Celý projekt vychází z potřeb úspory financí a především z účelného dobývání 

nerostných surovin jak je citováno v zákoně o ochraně a využití nerostného bohatství.  

Proto bylo nutné vhodně naplánovat projekt, který musel být vhodně odůvodněný, 

samozřejmě s aspekty, které ukazují na vhodnost ekonomického zhodnocení celého 

projektu. V další etapě bylo nutné vypracovat dílčí analýzy, které poukázaly na potřeby 

jednotlivých organizačních složek podniku a především na jejich optimalizaci práce.    

Samotná realizace projektu probíhala v několika etapách (obr. 1). 

 

 

Plán projektu    - příprava plánu projektu, prezentace projektu, souhlas k realizaci projektu 

 

 

 

              

    Analýza           - analýza současného stavu, příprava na implementaci aplikace          

 

 

 

 

 Implementace    - návrh řešení, softwarové a hardwarové vybavení, školení zaměstnanců, 

                             testování a údržba systému 

 

Obr. 1 Schéma postupu řešení diplomové práce  
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7.1 Metody zpracování 

Při řešení cílů práce byly použity následující metody: 

• studium literatury z oboru geoinformatiky (GIS, GPS) 

• metody GIS 

• metody GPS 

• management báňského provozu  

• technologie povrchového dobývání   

• řízení havarijních situací báňského provozu 

 

Při studiu literatury  byla největší pozornost věnována nejnovějším titulům 

z problematiky výše uvedených metod. Jednalo se zejména o knižní publikace 

Anderssona (2001), Burrougha a McDonnella (1998), MacEachrena a Kraaka (2001), 

Macha (1997), učební texty doc. Rapanta (1996 a 2000), studie Scotta (1995)                 

a Shepherda (1994), publikace Tučka (1998), Vejražky (2000), Volného (1993)             

a Voženílka (1996, 2000b a 2001). 

Metody GIS, zapojené do řešení úkolu byly zaměřeny na standardní funkce 

produktů společnosti Topol Software. Práce probíhala zejména po dobu 6 let na systému 

Topol ve verzích od v.3 do v.5. Vedle tohoto základního systému byly pro vybrané 

úlohy použity i jiné systémy, například ArcPad a Atlas v nejnovějších verzích. Nejvíce 

byly využity jejich funkce pro sběr, správu a prezentaci dat. Analytické funkce byly 

využívány při specifických úlohách, například při hodnocení objemu materiálu, 

vyhledávání pevných poloh pískovců v nadloží atd. 

 Metody GPS, které měly při realizace návrhu systému hlavní podíl, byly 

založeny na praktickém nasazení přístroje GARMIN GPS 35 LP. Jeho parametry jsou 

následující: 

• kompletní GPS přijímač s vestavěnou anténou 

• optimalizace pro široké spektrum především technických aplikací 

• 12 kanálový paralelní přijímač, umožňující příjem až 12 družic současně, velmi 

rychlé získání polohy po zapnutí (do 1 minuty) a práci v oblastech se zakrytým terénem 

(městské aglomerace, husté lesy) 

• plná podpora pro nasazení venku – zabezpečení voděvzdornosti, vyšší rozsah 

provozních teplot než u jiných modelů 

• integrované napájení a datová komunikace do jednoho kabelu 
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• výstup dat jednou za sekundu 

• podpora DGPS, standardizovaný formát RTCM 

• možnost konfigurace navigačního módu 2D nebo 3D přímo uživatelem 

• napájení - napětí v rozsahu od 3,6 do 6,0 V stejnosměrně u verze GPS 35 LVx 

nebo od 6,0 do 40 V stejnosměrně u verze HVx 

 

Obr. 2 GARMIN GPS 35 LP 

Jako doplňující technické specifikace GPS 35 LP je nutno uvést: 

• váha 125 gramů, rozměr 56,64 x 96,42 x 26,60 mm 

• provozní teplota -30 0C až 85 0C (vnitřní teplota) 

• skladovací teplota -40 0C až 90 0C 

• elektrický proud : u verze LVx  tok 140 mA standardně, 150 mA max., 20 mA            

u vypnutého přístroje 

• u verze JVC  odběr 1000 mW standardně, 1200 mW max., 300 mA u 

vypnutého přístroje 

• vnitřní záložní baterie: 3V výměnná litiová, životnost 10 let bez nabití – nabíjí 

se automaticky vždy, je-li přístroj připojen na externí napájení (Rudolf P.,1998) 

Při realizaci cílů práce bylo nutné osvojit si základy managementu báňského 

provozu. Jednalo se zejména o otázky plánování postupu těžby, rekultivační činnosti, 

ekonomického zabezpečení provozu a auditu provozně - technického a personálního 

systému organizace. 
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Hlavní aplikační oblastí diplomové práce je technologie povrchového zakládání 

doprovodných surovin.  

Metody řízení havarijních situací báňského provozu se řídí příslušnými 

předpisy (viz dále).  

 

7.2 Postup zpracování  

 
I. etapa 

Na počátku řešení bylo nutné vytvořit a zahájit provoz GIS pracoviště. Jeho 

úkolem v podmínkách Dolů Bílina bylo zejména shromažďovat, analyzovat, upravovat, 

uchovávat a na požádání poskytovat široké spektrum informací (viz příloha – 

dotazníkový formulář). Proto bylo nutné vybavit toto pracoviště výkonnou výpočetní 

technikou a silnými nástroji pro zpracování databází a tvorbu GIS a dále všemi 

dostupnými formami komunikačních technologií pro možnost navázání hlasového         

a datového spojení s nižšími stupni systému. Hardwarové vybavení řídícího centra,        

s výjimkou komunikačních technologií, je shodné s vybavením pro klasické 

„nemobilní“ GIS a silně závisí na velikosti spádové oblasti, která je centrem 

spravována. Silně variabilní byly zejména nároky na správu prostorových databází        

a stejně tak počty a konfigurace dispečerských pracovišť. Proto dále nejsou detailně 

uváděny konkrétní nároky na konfigurace výpočetní techniky. Z hlediska software řídící 

centrum disponovalo nástroji pro správu databází a tvorbu GIS. Volba konkrétních 

nástrojů pro zpracování databází závisela na velikosti spádové oblasti. Vzhledem          

k velkým objemům dat a nutnosti pružné odezvy systému, byl navržen databázový 

systému ORACLE ve spolupráci s nástrojem pro tvorbu GIS Topol na straně 

výkonných serverů. Jako vhodné se ukázalo i použití Internetového mapového TIS 

Topol. Na straně dispečerských pracovišť bylo navrženo, z hlediska kompatibility, 

podpory systému GPS a snadné přizpůsobivosti potřebám uživatele, použití aplikace 

TIS Topol. První etapa probíhala v letech 1998-2000. 

II. etapa 

Druhá etapa řešení byla zaměřena na zprovoznění palubního systému podpory, 

jehož hlavní činností je získávat, uchovávat, zobrazovat a na požádání poskytovat 

provozní informace. Systém byl navržen tak, aby byl schopen komunikace jak               

s centrem řízení, tak i s osobními informačními systémy, pro které může zároveň tvořit 

datovou základnu. Jako nejschůdnější řešení v oblasti hardware pro palubní sytém 
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podpory zásahu se jevilo využití přenosného osobního počítače (notebooku) jako 

základu pro další systémy. Přenosný počítač integruje výpočetní a paměťovou kapacitu, 

stejně jako zařízení pro vstup a zobrazování dat. Tento počítač byl vybaven 

komunikačními komponenty, tedy síťovou kartou, modemem, radiomodemem a GSM 

modemem. Zakladač byl dovybaven komunikačními zařízeními a přípojkami. Pro 

hlasovou komunikaci a přenos dat o poloze z GPS byl zvolen přístup stávajících 

analogových radiostanic. Pro datové přenosy byl zakladač osazen koncovým zařízením 

GSM, zabudovaným přímo do počítače nebo připojeným s využitím rozhraní RS232. 

Dále bylo dovybaveno vozidlo na vnější straně přípojkami pro pevnou telefonní síť, 

vysokorychlostní datovou síť LAN a dále infračerveným rozhraním pro bezdrátovou 

komunikaci s periferními zařízeními. Programové vybavení pro palubní systém bylo 

zvoleno identicky jako pro vybavení dispečerského pracoviště centra řízení. Jako 

operační systém byl navržen Microsoft Windows 2000 Professional z důvodu jeho 

robustnosti, zabezpečení a snadné konfigurace. Součástí návrhu bylo i použití programu 

GIS Topol jako primárního software pro zobrazení a editaci mapových podkladů a 

databází. Program GIS Topol lze po úpravě použít i pro navádění vozidla na místo 

zásahu nebo pro zobrazování polohy okolních jednotek. Pro vzdálené prohlížení 

tématických map, dynamicky vytvářených na řídícím centru, lze použít i Internetový 

prohlížeč, který je zpravidla součástí operačního systému. Druhá etapa probíhala 

v letech 2000-2002. 

III. etapa 

Cílem závěrečné etapy bylo ověření funkčnosti uceleného informačního systému a 

jeho nasazení jako osobního informačního systému v podmínkách Dolu Bílina. Nabídka 

dostupného software byla velice závislá na druhu použité techniky. Po zhodnocení 

situace byl k nasazení PocketPC s operačním systémem WindowsCE využit produkt 

ArcPad firmy ESRI, který dovoluje zobrazení mapových podkladů a jejich editaci a 

podporuje i technologii GPS. V případě využití „wearables“ (počítačů          „na tělo“) 

bylo, vzhledem k jejich značné odlišnosti od standardních počítačů, nutné provést 

průzkum a zhodnotit možnosti úpravy dostupného programového vybavení nebo 

navrhnout a vytvořit novou specializovanou aplikaci. Další aplikace nebyly prověřeny z 

důvodu nedostupnosti potřebné techniky. Třetí etapa probíhala v letech 2002-2004. 
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8. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 

8.1 Analýza historie a sou časného stavu systému GPS v rámci 
sledování technologických celk ů na hnědouhelných revírech ve 
světě 

S příchodem výkonnějších zakladačů v rýnském revíru (BRD) ke svému 

úspěšnému řízení provozu vyžadoval management rychlé zpracování přesných, 

okamžité situaci odpovídajících, mapových podkladů a kubaturních výpočtů. Do té 

doby používané metody, především tachymetrie a fotogrammetrie, těmto požadavkům 

plně nevyhovovaly. Proto byly intenzivně hledány a vyvíjeny nové metody, např. 

využití radarových zaměření atd. Tyto pokusy však nepřinesly požadované výsledky. 

Řešení přinesla až tzv. družicová geodézie. V roce 1985 se poprvé podařilo na 

dole Frimmersdorf zaměřit okamžitou polohu kolesa (Bílý 1998). Systém zaměření byl 

dále zdokonalován, a to zejména v oblasti programového vybavení, kdy byla vytvořena 

aplikace pro rychlý výpočet polohy rypadla, a souběžně s touto aplikací vznikl program 

pro objemové výpočty (Bílý 2003 b). Vznikl tak první systém na této bázi v oblasti 

hnědouhelného průmyslu, který nesl název SATAMA (Satellitengestuztes 

kontinuirliches Tagebauaufmass und Massenbilanz – Kontinuální zaměřování 

povrchového dolu a kubaturní bilance pomocí GPS). Celý systém se skládal se tří 

přístrojů GPS na jeden velkostroj či zakládací stroj a referenční stanici (Bílý 2004a). 

Kubaturní výpočet se řešil průnikem obalové plochy kolesa s digitálním modelem 

odtěženého tělesa. Tento systém však neumožňoval do digitálního modelu vložit 

případné kvalitativní údaje o těženém materiálu.  

V roce 2002 byl projekt SATAMA ukončen a vznikl nový systém, který z velké 

části odstranil nedostatky předchozího projektu. Tento systém nese název SABAS 

(původní název v cizím jazyce – Satelitní podpora systému řízení). Celý systém je 

založen na dvou GPS přijímačích, které jsou umístěny na konstrukci rypadla tak, aby 

nedocházelo k narušení přenosu a přesnosti dat a inklinometrických senzorech 

(Dahmen, Guder, Kittlaus 2000). Poloha kolesa je pak upřesněna pomocí algoritmu. 

Přesnost udávaná realizátory projektu činí 10 cm jak ve výšce, tak i v poloze. Této 

přesnosti je dosahováno referenční stanicí a velmi přesnými dvoufrekvenčními přístroji 

GPS. Celý systém je pak doplněn o vizualizaci pohybu kolesa, kdy se obsluze rypadla 
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na obrazovce zobrazují údaje o prostorovém umístění kolesa v textové formě 

(souřadnice x, y, z). Tato informace pak obsluze rýpadla pomáhá dodržovat 

vyprojektovaný postup.  

 

 
 
 
 
                                                                        

                                                       

 

 
 

Obr. 3 Skrývkový velkostroj osazený systémem SABAS 

 

V budoucnosti by měla být do systému SABAS provedena dodatečná 

implementace geologické databáze, která poskytne kvalitativní údaje těžené suroviny 

(Bílý, Ždárský 2003). SABAS je využíván především na dole Hambach ve Spolkové 

republice Německa, a je ve fázi zavádění projektu. V současné době se nelze 

jednoznačně vyjádřit k úspěšnosti celého projektu a jeho perspektivní budoucnost ukáže 
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až čas, protože realizátoři musejí projekt připravit k implementaci a přesvědčit 

management o účelnosti nasazení systému.  

 

8.2 Analýza historie a  sou časného stavu systému GPS v rámci 
sledování technologických celk ů na hnědouhelných revírech 
v České republice 

První, kdo se začal zabývat systémem GPS v rámci sledování technologických 

celků  v hnědouhelných revírech, byly Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice. 

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem hnědého uhlí v Mostě byl v roce 1996 

odstartován projekt na komplexní ověření aplikace systému GPS na kolesových 

rýpadlech pro operativní řešení a kontrolu těžby skrývky (Rucký 1996). Projekt řešil 

úvodní část komplexní problematiky spočívající ve využití vysoce přesného měření 

družicového navigačního systému GPS pro řešení problematiky řízení a kontroly 

kvalitativních a kvantitativních parametrů těžby uhlí a skrývky v reálném čase a jejich 

prognóza v časové ose. Úkolem projektu bylo především zajištění dostatečného počtu a 

kvality údajů o poloze kolesa rypadla (souřadnice x, y, z) sloužících následně 

k plynulému stanovení bodového pole nově se vytvářející stěny lávky, resp. řezu a 

následným výpočtem odtěžení kubatury a hmotnosti. V technické části se řešila 

problematika obousměrného přenosu dat z řídícího kvalitového dispečinku na rypadlo a 

zpět, jejich korekci, zpracování a sběru těchto dat pro krátkodobé či dlouhodobé 

aplikace (Rucký 1996). 

 

Obr. 4 Schéma sledování technologických celků 
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Výsledkem řešení projektu bylo optimální umístění GPS na rypadlech                

a v blízkosti dispečinku kvality, zajištění přenosu mezi jednotlivými čidly a PC na 

rýpadle a centrálním vyhodnocovacím počítačem, výstup opravených souřadnic kolesa 

a jejich vizualizace. Systém nebyl doposud nasazen. 

Dalším průkopníkem v této oblasti jsou Doly Bílina. Technické řešení, 

implementace systému a výsledná řešení v pojednání této práce. 

Producentem hnědého uhlí na českém trhu je také Sokolovská uhelná   

společnost, a. s., která se však nikdy možnostmi systému GPS nezabývala, a polohy 

rypadel zaměřuje dálkoměry v časových úsecích dle požadavků projektantů. 
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9. 9. SYSTÉM SBĚRU INFORMACÍ NA UHELNÝCH A 
SKRÝVKOVÝCH RÝPADLECH V PODMÍNKÁCH DOLU BÍLINA 
ZALOŽENÝCH NA TECHNOLOGII GPS  

 

Hlavním výstupem diplomové práce je vybudování systému GPS na zakládacích 

strojích v podmínkách Dolů Bílina, založený na technologii GPS, včetně následné 

implementace do stávajícího systému řízení výroby (obr. 5). Součástmi tohoto systému 

jsou moduly (podsystémy) jeho dílčích funkcí. Ty jsou v následujícím textu popsány a 

zhodnoceny. 

 

9.1 Koncepce systému 

Koncepce systému sledování poloh rypadel pomocí systému GPS vychází 

z potřeb současného trendu na trhu s energetickými surovinami a předpokládané úlohy 

Severočeských dolů jako největšího producenta hnědého uhlí, jehož posláním je 

především plnění státní energetické politiky. Management podniku se proto trvale snaží  

pokračovat v modernizaci všech zastaralých technologiích, v návaznosti na nové IT 

technologie, čímž klade nemalé nároky na ekonomická hlediska. Z těchto důvodů bylo 

nutné stanovit hlavní strategické záměry rozvoje, priority a blízké postupové cíle Dolů 

Bílina v oblasti informačních technologií (Rapant 1996). 

Navržená a k realizaci připravená koncepce systému zohledňuje hlavní 

strategické záměry rozvoje systému sběru dat na uhelných a skrývkových rypadlech 

v součinnosti se systémem GPS. Její nasazení lze rozdělit do pěti základních fází: 

 
• První fáze - analyzuje stav a potřeby systému sběru dat na uhelných a 

skrývkových  rypadlech na bázi systému GPS. Vychází z podnikové ISTC 

(informační systém technologických celků) analýzy, informační strategie a 

případně dalších koncepčních dokumentů. Jádrem této fáze je analýza 

komplexního systému sledování kvality těžené suroviny, která definuje 

klíčové problémy a nároky řízení a určuje tak i rozhodující priority a pořadí 

řešených úloh. 
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• Druhá fáze - formuluje, resp. upravuje celkovou koncepci řízení výroby                      

s respektováním závěrů z předchozí fáze. 

  
• Třetí fáze - již detailně analyzuje a navrhuje jednotlivé součásti řízení 

výroby, tj. funkce a procesy, dokumentace a role v řízení.    

  
• Čtvrtá fáze - zahrnuje implementaci řešení, tj. organizační a případně 

technologickou. Organizační implementace zahrnuje tvorbu nebo úpravy 

organizačních schémat, náplní funkčních míst, tvorbu nových předpisů a 

směrnic souvisejících se systémem sledování poloh rypadel. 

 
• Pátá fáze - realizace nasazení systému a jeho monitoring v průběhu nově 

definovaných  řídících aktivit, včetně odstraňování vzniklých problémů. 

Takto navržený systém sběru informací na uhelných a skrývkových rypadlech 

zajišťuje řešení hlavních problémů, které leží jak uvnitř podnikového informačního 

systému, tak i na rozhraní k ostatním oblastem podnikového řízení. 

Realizace tohoto systému sledování poloh rypadel pomocí systému GPS 

v návaznosti na sledování kvality těžené suroviny tak sleduje tyto hlavní cíle: 

 

• dosáhnout optimalizaci informačního systému (obr. 6) ve výrobě vzhledem          

k potřebám společnosti, tj. vypuštění přenosu dat z krátkodobé a dlouhodobé 

přípravy, řízení jednotlivých závodů přes systém sběru informací z uhelných 

a skrývkových rypadel, vyšších efektů a výkonových parametrů           

informačního systému (spolehlivost, flexibilita, doby odezvy a přenosu atd.) 

• zajistit efektivní kooperaci a komunikaci mezi vedením společnosti a 

výrobou při řešení problematiky integrace systému 

• dosáhnout snížení nákladů na informační systém na účelné minimum       

zvyšovat celkovou informační a komunikační úroveň společnosti uvnitř, tak     

i ve vztahu k externím partnerům či zákazníkům 
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Vysvětlivky:            …proces řízení a rozhodování         
                              …proces řízení  

Obr. 5 Schéma řízení výroby v současnosti na Dolech Bílina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Oddělení přípravy výroby 

   ZÁVOD 
SKRÝVKA 

                M A N A G M E N T 

Skrývka JIH Skrývka SEVER Lom JIH Lom SEVER 

    DISPEČINK             

 OPERÁTOR 
ZÁVOD 
LOM  
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Obr. 6  Schéma řízení výroby na Dolech Bílina po implementaci systému  

 
Vysvětlivky:            …proces řízení a rozhodování         
                              …proces řízení  
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9.2  Podsystém sb ěru informací na uhelných a skrývkových rypadlech 

Sběr informací pro vytvářený systém je jedním z klíčových aspektů funkčnosti    

a úspěšnosti celého systému. Bez korektně shromážděných informací nelze očekávat 

relevantní výsledky. Implementace systému GPS do systému sběru informací na 

uhelných a skrývkových rypadlech probíhala z jedné poloviny dodavatelsky a z druhé 

poloviny byla řešena vlastními silami. Nesporným kladem celého systému bylo, že se 

využívala stávající radiová síť, která zabezpečuje přenos dat z přístrojů GPS, a dále pak 

se využila podniková počítačová síť, která v té době již byla plně funkční. Poslední 

z velkých úspor nákladů bylo využití již zabudované a v plném provozu již ověřené 

základnové GPS, která slouží k zpřesnění výpočtu polohy jednotlivých objektů 

osazených přístroji GPS.  

Sběr dat a informací byl klíčovým aspektem řešení cílů práce pro finální 

výsledky. Byly použity metody vlastního i převzatého geodetického zaměřování. 

Využity byl zejména (Bílý,1997): 

• dostupné mapové podklady v digitální formě (rastrové i vektorové) – státní 

mapová díla jako jsou mapy katastru nemovitostí. Státní mapy odvozené   

1:5 000, Základní mapy ČR 1:10 000, Základní mapy ČT 1:25 000 a další  

• digitalizovaná (vektorizovaná, případně skenovaná) dostupná mapová díla     

a mapové tematické podklady v analogové formě s využitím digitalizace na 

velkoformátovém digitizéru či metody vektorizace naskenovaných podkladů 

v poloautomatickém režimu 

• vybrané objekty vektorizované z leteckých ortofotosnímků 

• informace z letecké fototogrammetrie a vlastních geodetických prací 

• data sbíraná pomocí GPS přístrojů 
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Obr.č.7 Stanice GPS 

 

Veškerá shromážděná data byla integrována v prostředí GIS a zakomponována 

do činnosti Dolu Bílina (obr. 8). 

 
 

Obr. 8 Schéma GIS  Dolů Bílina  
 
 

9.3 Metody m ěření poloh velkostroj ů a lopatových rypadel 

Pro sledování poloh velkostrojů a lopatových rypadel bylo použito několik 

metod – metoda středních dílů, metoda GPS, metoda číselných geodetických značek     
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a metoda bázové diferenční stanice. Všechny metody byly aplikovány postupně na 

různých zařízeních  Dolů Bílina v období  roků 1998-2003. 

 

9.3.1 Metoda středních dílů 

Při metodě středních dílů vychází informace o přesné pozici stroje zejména 

z potřeb krátkodobé a dlouhodobé přípravy. Z postavení středních dílů pásových 

dopravníků (přičemž délka jednotlivých dílů je známa) se určuje poloha jednotlivých 

rypadel (obr. 9). 

Metoda byla nasazena v 80. letech a jejímu zrodu předcházela lepší orientace   

mechaniků při opravách strojních součástí pásového dopravníku. Metoda se v 90. letech 

začala využívat i na určování polohy rýpadel. Výsledky tohoto systému však nebyly 

uspokojivé, a to z důvodu lidského faktoru (nespolehlivé předávání informací, nepřesné 

odečítání polohy atd.). Proto se toto rozměření ukázalo jako nevhodné pro určování 

poloh rypadel, ale své opodstatnění pro mechaniky pásové dopravy má dodnes.  

Výhody: 

• Toto rozměření vyhovuje mechanikům, pro které je při jakékoliv poruše 

pásového dopravníku jednodušší orientovat se podle očíslovaných středních 

dílů. 

Nevýhody: 

• Měření v rámci této metody je nesystematické, pokud se pásový dopravník 

nachází ve větší vzdálenosti od stěny řezu a komunikace, protože číselné 

údaje nejsou dostupné nebo jsou špatně čitelné. 

• Při výměně středních dílů se musí kompletně přečíslovat celý pásový 

dopravník, což je časově náročné a někdy i zdrojem chyb. 
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Obr. 9 Očíslování středních dílů pásového dopravníku 
 

9.3.2 Metoda  GPS (použití geodetických GPS) 

Výrazný přínosem měla být družicová (satelitní) geodézie využívající přístrojů 

GPS (obr. 10). Jde o družicový systém pro stanovení polohy a času na povrchu 

zemském a v přilehlém prostoru. Použit mohl být například následující přístroj: 

 

Trimble - jednofrekvenční GPS přijímač:  

• L1 frekvence, 12 kanálů. 

• Mimořádně jednoduché a spolehlivé ovládání přijímače a řízení prací. 

• Maximálně odolný proti prachu, nárazu (pád ze 2 m na beton) a 

vibracím. 

• Stoprocentně vodotěsný, při pádu do vody plovoucí. 

• Velký operační teplotní rozsah -40 0C až + 65 0C. 

• Interní napájení z monočlánků (typ C), možnost externího napájení 

(referenční  stanice). 

• Minimální spotřeba (subwattová technologie). 

• Vnitřní paměť pro více než 60 hodin měření. 
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• Dva sériové porty pro datové přenosy, RTCM vstup korekcí a NMEA, 

výstup dat. 

 

Obr. 10  Přijímač GPS - Trimble 

Výhody: 

• Tato metoda přináší velmi přesné stanovení polohy. Je sice závislá na řadě 

faktorů (umístění, kvalita signálu, parametry přijímače a další), výsledky 

jsou však řádově přesnější než u předcházející metody. 

• Výrazným přínosem je i odstranění lidského faktoru při vlastním měření. 

Možnost bezkontaktního měření za různých podmínek (ve dne, v noci, za 

deště, za mlhy apod.), umožňuje pohodlné měření dle potřeb. 

Nevýhody:  

• Při navazování kontaktu GPS přijímače s geodetickými družicemi je příjem 

významně ovlivněn především výškou řezu a kovovou konstrukcí 

velkostroje. Právě tyto dva činitelé nejvíce zabraňují cloněním navázání 

vzájemné komunikace. Při aplikaci této metody se ukázalo, že pokud by 

metoda měla být nasazena do „ostrého provozu“, bylo by potřeba umístnit 

GPS přijímače výhradně v horní části kovové konstrukce velkostroje       

(obr. 11), aby nedocházelo k rušivým elementům ( clonění vysokých řezů, 

kovová konstrukce).   

• Další nevýhodou této metody je obtížný přenos informace o poloze řidiče 

velkostroje. Pro korektní sběr by se musel zajistit přenos dat v režimu on-line 
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z rypadla na referenční stanici a zpět s převodem na orientaci rypadla            

a polohu kolesa. Referenční stanicí by v tomto případě musel být GPS 

přijímač umístěný na bodě s přesně známou polohou a jeho programové 

vybavení by muselo umožňovat sledovat všechny viditelné družice. Další 

podmínkou řešení této nevýhody je nutnost vyčlenění jedné pracovní síly na 

obsluhu tohoto přijímače. 

 
                                          

Obr. 11 Optimální rozmístění GPS nad velkorypadlem  

 

9.3.3 Metoda číselných geodetických značek 

Při použití metody číselných geodetických značek se stejně jako u první výše 

uvedené metody (metoda středních dílů) sledování poloh velkostrojů vztahuje opět 

k pásovým dopravníkům s tím rozdílem, že celý dopravník je rozdělen a označen 

číselnými geodetickými značkami po 50 metrech. Výchozí bod 0 metrů je umístěn na 

čele bubnu poháněcí soustavy. K tomuto zdánlivě jednoduchému systému sledování 

poloh strojů se došlo po řadě negativních praktických zkušenostech s metodou GPS      

v Dolech Bílina (obr. 12). 

Nasazení této metody v Dolech Bílina proběhlo v roce 1998 a  životnost byla  

dva roky. Výsledky měření byly opět závislé na lidech, i když v tomto případě byla 

kázeň manipulačních pracovníků mnohem vyšší než v předešlém případě, i přesto tato 

metoda neměla dlouhého trvání díky možnosti zcizitelnosti těchto geodetických značek. 
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A B 

 

                     Obr. 12 Číselné značky – geodetické značky z magnetických fólií 

Výhody: 

• Největším přínosem této metody je snadná manipulace s číselnými 

geodetickými značkami. Ty jsou dobře čitelné a odolné proti zničení. 

Nevýhody: 

• Nevýhody metody souvisejí zejména s lidským faktorem. Jedná se 

především o chybné odečítání údajů, nenahlášení požadovaných údajů na 

dispečink, chybné zadání odečtených hodnot do ISTC, což jsou informace     

o sledování technologických celků.  

• K nevýhodám této metody je nutné také přičíst i časté zcizování značek za 

účelem jejích různého využití, včetně jejich zpeněžení ve sběrných 

surovinách. Tento problém má nezanedbatelné finanční důsledky. Roční 

náklady spojené s obnovou tohoto značení totiž dosahují až 50 000,- Kč. 

        

9.3.4  Metoda bázové diferenční stanice GPS + Net RS 232 + Topol Track 

Podstata metody bázové diferenční stanice GPS vychází z principu GPS, kde je 

možno pomocí diferenciální korekce měření docílit velmi přesné polohy mobilních 

prostředků, v tomto případě velkorypadel. Tento systém byl vyzkoušen v první polovině 

roku 1998 za plných provozních podmínek v Dolech Bílina.  
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Přenos dat v reálném čase (režim on-line) je řešen pomocí radiového modemu. 

Pracoviště je opatřeno programovým produktem Topol Track, který umožňuje využívat 

jak rastrového podkladu, tak i vektorové datové nadstavby.  

Metoda bázové diferenční stanice GPS + Net RS 232 + Topol Track, proběhla    

v několika etapách, ale za zlomový rok se považuje rok 2002, kdy celá metoda byla 

doplněna o programové vybavení, které bylo plně kompatibilní se stávajícím systémem. 

Výsledky metody byly pro všechny uživatele tohoto systému akceptovatelné, nevýhody 

předchozích řešení byly odstraněny (Faltejsek J.,2000). 

Výhody: 

• Všechny nevýhody, které jsou uvedeny u předcházejících metod, jsou zde 

v drtivé většině překonány. Přenosem dat v reálném čase pomocí radiového 

modemu je odstraněn negativní vliv lidského faktoru – přenos informace            

o poloze v reálném čase bez lidského zásahu. 

• Dalším kladem této metody je možnost vizualizace mobilních prostředků 

technického zabezpečení s možností archivace pohybu. Tato archivace se 

provádí v modulu, který je součástí celého systému a je umístěn na uživatelském 

pracovišti.  

• Významnou výhodou této metody je možnost připojit do tohoto systému 

kdykoliv další mobilní jednotku bez většího finančního zatížení. Jedná se 

především o hasičské a záchranné vozy, lopatová a skrývková rypadla, aj. 

• Tato metoda také umožňuje vizualizovat pohyb mobilní jednotky v režimu on-

line (Topol Praha). 

• Pozitivem je i velmi nízká cenová dostupnost GPS přístrojů (v tomto případě od 

společnosti PICODAS Praha s.r.o.) (Puffer M.,2000). 

Nevýhody: 

• Snad jedinou nevýhodou je nevyhovující formát přenosových dat, konkrétně 

nevyřešená komunikace mezi programy GIS Topol a DMT Atlas.  
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9.3.5 Vyhodnocení použitých metod 

Všechny hodnocené metody se ukázaly být pro dané potřeby použitelné. Díky 

rozdílům v jejich přesnosti a časové náročnosti přenosu dat se nedoporučuje nasazení 

všech metod. I přes uvedené nevýhody se metoda geodetických číselných značek 

ukázala ze všech ověřovaných metod nejlepší. A pokud by byla vyřešena otázka kázně 

zaměstnanců nebo cizích firem odpovědných za měření, dalo by se o tomto způsobu do 

určité míry uvažovat.  

Technický pokrok v oblasti satelitní geodézie a přenosu dat na dálku umožnil 

využít metodu bázové diferenční GPS, která s vysokou přesností určuje polohu objektů 

v krátkém časovém sledu. I přes tento veliký technický pokrok byla stále přesnost velmi 

variabilní z důvodu nedostatečného odkrytého prostoru pro komunikaci s geodetickými 

družicemi (Jakš 1998). 

Tab. 1  Metody měření s průměrnými přesnostmi  

   Průměrná 

přesnost měření: 
      3 m          10 cm           1 m     5 cm 

Tab. 2 Metody měření s časovými údaji přenosů dat 

Metoda měření: Středních dílů Metoda GPS Geodetických značek Bázová GPS 

Čas přenosu 

měření: 
      1 den          4 hod.           1 den    30 sek. 

 

Vzhledem ke všem praktickým pokusům a výsledným měřením, ke kterým se 

vyjadřovaly jednotlivé odbory a management, se na základě doplňujících ekonomických 

ukazatelů rozhodlo vedení Dolů Bílina po nasazení metody bázové diferenční GPS + 

TopolTrack + NET RS232 (Kubíček,Staněk 1997). 

 

9.4 Podsystém p řenosu dat 

Kvalitně a korektně shromážděná data musejí být v celém systému bezztrátově 

přenášena a vždy vizualizovaná tak, aby při jejich rychlé interpretaci nedošlo k jejich 

nesprávnému výkladu. Proto je nezbytné zabývat se možnými přístupy přenosu              

a vizualizace dat v navrženém systému. 
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9.4.1 Technologie Off-line 

V režimu Off-line pracuje většina klasických měřických aplikací, ve kterých 

jsou data zaznamenávána při měření pouze na záznamové zařízení napojeném na GPS. 

Tato data jsou později v kanceláři vyhodnocována. Mezi tyto  aplikace patří například 

klasická zeměměřická měření, zaměřování honů pro potřeby zemědělců nebo měření 

v lese při tvorbě lesních hospodářských plánů. Variací na toto téma lze nalézt větší 

množství. 

Příkladem může být technologie Track, která dovoluje sledování pohyblivých 

objektů pomocí systému GPS. Modul dovoluje zaznamenat průběh trasy pohybujícího 

se objektu v předem zadaných časových intervalech. 

Umožňuje zobrazení trasy vozidla do mapy s možností statistického zobrazení: 

• informací o projeté trase (začátek a konec trasy, počet záznamů, počet 

přerušení trasy, celkový čas trasy, celková vzdálenost, průměrná rychlost, 

souřadný systém) 

• jednotlivých bodů trasy, zaznamenávajících polohu pohybujícího se objektu 

(datum, čas, den, zeměpisné souřadnice, nadmořská výška, okamžitá rychlost 

objektu, místo výskytu) 

• jednotlivých jízd trasy (číslo jízdy, čas startu jízdy, den startu jízdy, datum 

ukončení jízdy, čas ukončení jízdy a den ukončení jízdy)  

• vyhodnocení (na základě porovnání s daty České republiky, případně 

Evropy, lze přesně určit místa výskytu pohybujícího se objektu – určují se 

především obce, města, silnice, hraniční přechody apod.) 

 

9.4.2 Technologie On-line 

Jak již bylo uvedeno výše, systémy On-line lze rozdělit do dvou typů – přímé 

spojení a nepřímé spojení. 
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Přímé propojení 

Jedná se o aplikace, kdy je aplikace stanice GPS přímo propojena s počítačem. 

Jako jednu z typických aplikacích lze dnes uvést velice populární navigační systémy 

v automobilech. Nejrozsáhlejší část těchto systémů netvoří ani vlastní GPS, ani počítač 

nebo systém GIS, ale data silniční sítě. Nejdokonalejší systémy neobsahují pouze 

silniční síť mezi městy, ale i drobné plány jednotlivých měst. Takovéto systémy jsou 

vybaveny i určitými multimediálními prvky, takže dokáží v dostatečném předstihu před 

křižovatkou hlasově upozornit, že bude třeba odbočovat (Pivnička 2000). 

Další skupinou, využívající přímé propojení počítače a GPS, tvoří aplikace pro 

mapování v terénu. V následujícím textu je prostor věnován popisu aplikace, kterou je 

užití GPS pro terénní interpretaci satelitních dat. Proces zpracování dat dálkového 

průzkumu Země a jejich začlenění do jednotlivých vrstev GIS probíhá nejčastěji 

v kanceláři. Pouze malá část šetření probíhá v terénu. Zpracování dat probíhá obvykle 

ve dvou od sebe oddělených fázích, mezi kterými je určitý časový odstup. Velkou 

nevýhodou takového postupu je též skutečnost, že výsledky terénního měření nemusí 

být dostatečně reprezentativní. 

Výše uvedené problémy spojené s údržbou a průběžným doplňováním 

jednotlivých vektorových vrstev příslušného GIS systému vyvolávají potřebu měření, 

aktualizaci a doplnění vrstev v jednom časovém okamžiku. Toto lze nejlépe docílit 

přenesením částí interpretačních prací přímo do terénu. Nejvhodnější se jeví užití 

technologií GPS pro přímé měření v kombinaci s počítačem uzpůsobeným pro práci 

v terénu. 

Nepřímé propojení 

Technologie založené na nepřímém propojení mezi GPS slouží obvykle opět ke 

sledování pohybujících se objektů. Princip těchto aplikací je následující: každý 

pohybující se objekt je vybaven systémem GPS a přenosovým zařízením umožňujícím 

přenos digitálních dat. Na centrálním pracovišti je pak přijímací stanice a centrální 

výpočetní systém, umožňující sledovat pohyb jednotlivých objektů. Tento systém musí 

mít např. schopnost současně sledovat řádově až stovky objektů a přitom být schopen 

v jednotlivých oknech zajišťovat kontinuální sledování vybraného objektu s plynulým 

pohybem mapy. Mezi možné užití patří například sledování vozidel záchranné služby 

nebo hromadné dopravy. 
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Při nasazení navrhované technologie byl použit GIS server pro poskytování dat 

uživatelům, které jsou na platformě GIS Topol a DMT Atlas. V současné době GIS 

server poskytuje informace o poloze rypadel, velkostrojů, zakladačů. Dále pak 

umožňuje navigaci vozidel záchranného systému (hasiči a sanitka) (Stančík 1999). 

 

 

 

Obr. 13 GPS ve vozidlech záchranného systému Dolu Bílina 

 Podkladem je jednou měsíčně aktualizovaná mapa zájmového území Dolů 

Bílina a pasové dopravníky. Součástí těchto dat je soubor rastrových dat, které 

informují o poddolování či závalovém poli. Nyní se dokončuje blok dat (komunikace, 

budovy, elektrické vedení atd.), který umožní vytvářet havarijní plán Dolů Bílina dle 

potřeb uživatele. Nespornou výhodou je aktuálnost. Dříve byla aktualizace prováděna 

1x za rok. Zde je nutné podotknout, že havarijní plán bude základem nové koncepce 

GIS na Dolech Bílina , protože obsahuje většinu geografických dat Dolů Bílina.   

Dalším blokem, který je připraven k připojení na server GIS, je sledování poloh 

vozidel ropných produktů pomocí GPS On-line. Vozidla jsou opatřena snímači na 

uzávěrech cisterny, což bude umožňovat dispečinku kontrolu nad neoprávněným 

odběrem pohonných hmot (Bílý 2004 a). 
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Obr. 14 GPS ve vozidlech ropných produktů 

V budoucnosti by měla být dokončena databázová hladina všech 

zainteresovaných uživatelů, která bude propojena s geografickými daty a tak bude 

možné GIS server plnohodnotně využívat pro různé analýzy, rozbory, výpočty, 

projektování a tvorbu mapových podkladů. Dále pak se doplní aplikace sledování poloh 

pomocí GPS o mobilní jednotky (dispečerská auto, těžká mechanizace atd.). Tato 

aplikace by měla sloužit především k úspoře pohonných hmot a kontrole pohybu 

vozidel. Nakonec by se měla dokončit inventarizaci majetku (pozemků)  a převést ji do 

prostředí GIS (Charvát 1998). Pro funkčnost a účelnost tohoto systému je skutečně 

důležitá stálá aktualizace dat, komunikace s uživatelem z hlediska jeho připomínek a 

soustavné ukazování směru, jakým se uživatelé mají vydat. Pak takto navrhovaný 

funkční systém odstraní zbytečné náklady s pořizováním nových dat od externích firem 

a optimalizuje pracovní výkon  a komunikaci mezi jednotlivými uživateli (Bílý 2004 b).  

 

 

9.4.3 Systém sledování pohybu objektů  

Program TopoLTrack On-line je jedna ze součástí programové technologie 

TopoLTrack pro sledování pohybu objektů. Družicová navigace GPS a mobilní 
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komunikace GSM nebo lokální radiové sítě umožňuje sledovat, řídit a organizovat 

pohyb objektů – vozidel v reálném čase. Produkt TopoLTrack je kompletně založen na 

nové 32bitové generaci technologie Topol NT (Oujezdský 1997) 

Systém sledování pohybu objektů se skládá ze tří částí: 

• dispečerského pracoviště – klient s běžným osobním počítačem 

vybaveným operačním systémem Windows NT 

• server – obousměrně komunikující s vozidly, získává od nich data, která 

dále archivuje a rozděluje na jednotlivá dispečerská pracoviště 

• mobilní jednotky – přijímač GPS umístěný ve vozidle a vysílací jednotka 

GSM nebo radiomodem pro lokální radiovou síť 

 
 
 

 
Obr.15 Schéma radiového přenosu dat 

 

Dispečerské pracoviště a server jsou plně nezávislé na hardwarovém vybavení 

použitém pro přenos dat z vozidla do dispečerského pracoviště.  

Systém je řešen jako modulární, lze jej sestavit od velmi jednoduchého 

pracoviště (klient i server jsou provozovány na jednom počítači) až po plně vybavené 
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dispečerské pracoviště s několika klienty propojenými sítí, kdy jsou data ukládána do 

SQL databáze. 

Server zajišťuje komunikaci mezi vozidlem a pracovištěm, umožňuje současně 

přijímat prakticky neomezený počet různých komunikačních protokolů, řídí rozdělování 

dat mezi jednotlivými dispečerskými pracovišti, spravuje a archivuje data. Počet 

obsluhovaných velkostrojů je omezen pouze výkonností počítače, na kterém je server 

provozován (na běžném PC s Windows NT je to řádově 5 000 pohybujících se objektů). 

Klient je GIS aplikace, která zobrazuje aktuální polohu a stav sledovaných 

vozidel. Stav sledovaných vozidel je možné odlišit barvou či symbolem vozidla. 

Zobrazuje také průběžně statistické a souhrnné informace o vozidlech (např. zpoždění 

vozidel proti plánu, hodnoty uživatelem definovaných stavových veličin – rychlost, stav 

dveří apod.). Tři základní moduly klienta umožňují: 

• získávání dat ze serveru  

• zobrazování vozidel nad mapovými podklady  

• generátor dotazů pro získání archivovaných dat (Pivnička 2001) 

 

Obr. 16 Prostředí radiového přenosu dat na straně správce systému 
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9.4.4 Rádiový přenos dat 

Radiový přenos zajišťuje firma Racom, která na Dolech Bílina vybudovala 

radiovou síť MORSE, což znamená, že počáteční investice realizace celého systému 

byly o tuto významnou položku sníženy. MORSE je otevřený systém. Podporuje mnoho 

standardních protokolů umožňujících přenášet uživatelská data a nabízí sadu obecných 

protokolů, které plně využívají všech servisních vlastností MORSE sítě (Racom 2000).  

 

 

 

Obr. 17 Kmitočtové schéma - f1 – kmitočet přidělený ČTÚ (Nové body jsou vyznačeny 
stínováním. Všechny body jsou mobilní, kromě dispečinku.) 

 

 

9.5 Podsystém vizualizace dat (Topol On-line) + Top ol Internet server   

 Topol Internet Server je systém pro jednoduchou vizualizaci geografických dat   

v prostředí Internetu, umožňující snadno zobrazit geografická data, včetně jejich popisu 

dle databáze (atribut ALT), pomocí SQL dotazů umožňuje hledání vektorových objektů 

dle jejich atributů, umí generovat grafické měřítko ve formátu GIF podle zadaných 
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parametrů. Dále podporuje vytváření obrázků ve formátu GIF a kreslení do těchto 

obrázků, pracuje pod operačním systémem Microsoft Windows NT/2000 jako služba 

(service), pod operačním systémem Microsoft Windows 95/98, ME jako aplikace běžící 

na pozadí, lze použít v jazyce PHP (Pivnička 2000)  

Výhody:  

Výhody tohoto systému jsou již patrné z jeho názvu, kdy odpadá nutnost nákupu 

instalace software GIS TOPOL a Topol Track pro každého uživatele, který by chtěl 

případně potřebná data z tohoto systému získat. Velkým přínosem je rozšíření uživatelů 

a jednoduchost jeho ovládání. 

 

Obr. 18 Vizualizace dat v prostředí intranetu 
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Obr.19 Vizualizace dat v prostředí intranetu - detail 

 

Obr.20 Vizualizace dat v prostředí intranetu – GIS vrstvy 
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10. ZÁVĚR  

 

Po nasazení a praktických zkušenostech všech uvedených metod, které byly 

odzkoušeny i následně zrealizovány na oddělení přípravy výroby Dolů Bílina, je možné 

konstatovat, že systém bázové diferenční GPS + Net RS232 + Topol Track splňuje 

všechny předpoklady vhodného informačního systému, který je schopen v provozních 

podmínkách Dolu Bílina zakládat doprovodné suroviny s následnou přesnou lokalizací 

uložení.  

Cíl, který byl na počátku diplomové práce zadán a v úvodu práce formulován, 

byl v plné šíři splněn. Svědčí o tom dnes již funkční provoz navrženého systému a (dle 

interních jednání v rámci Dolu Bílina) plánovaný rozvoj dalších aplikací nad tímto 

systémem. 

 



Kučera Miroslav: Ukládání doprovodných surovin na výsypkové těleso Dolů Bílina pomocí GPS 

2009                                                                                                                                                              45 
 

11. LITERATURA 
ANDERSSON, C. (2001): Mobile positioning – where you want to be! 

http://www.wirelessdevnet.com/channels/lbs/ 

BENDL, P. (2000): Zločin, GPS a trest. Geoinfo 4/2000, s. 18-19. 

BÍLÝ, I. (1997): Geografický informační systém SD a.s., Dolů Bílina. Závěrečná zpráva 
PGS VŠB Ostrava 1997. 

BÍLÝ, I. (1998): GPS v podmínkách Dolů Bílina, Hornické listy, Bílina 1998. 

BÍLÝ, I. (2003a): GPS v GIS. ARCREVUE 1/2003, s. 19. 

BÍLÝ, I. (2003b): Komplexní systém sledování kvality těženého uhlí v součinnosti se 
systémem GPS v podmínkách Dolu Bílina. Hnědé uhlí 1/2003, s. 5-12. 

BÍLÝ, I. (2004a): Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních 
technologií na Dolech Bílina. Hnědé uhlí 1/2004, s. 5-10. 

BÍLÝ, I. (2004b): Využití GPS v terénu. ARCREVUE 1/2004, s. 26. 

BÍLÝ, I., ŽĎÁRSKÝ,  J. (2003): Pracovní cesta do SRN organizována Hornickou 
společností Podkrkonošské oblasti ve dnech 10. – 13. září 2003. Hnědé uhlí 
4/2003, s. 41-46. 

BURROUGH, P.A., MCDONNELL, R.A. (1998): Principles of geographical 
information systems. Oxford University Press, 333 s. 

ČERNÝ, J. (2000): Dobrá zpráva pro GPS. GEOinfo 9/2000, s. 30-31. 

DAHMEN, D., GUDER, M., KITTLAUS, J. (2000): GPS - Stand der Technik und 
Anwendungen in Bergbau, Kolín n/R, s. 469-479. 

FALTEJSEK, J. (2000): Topol Track. Topol s.r.o. – uživatelská příručka, Praha 2000. 

FIŠERA, E. (1972):Výpočet zásob hnědého uhlí velkolomu Maxim Gorkij. SHR – 
Báňské projekty Teplice 1972. 

CHARVÁT, K. (1998): GPSka s GISem. GEOinfo  6/1998, s. 22-23. 

JAKŠ, M. (1998): Zbytečná přesnost zátěží. GEOinfo 4/98, s. 40-42. 

KÁNIA, D. (1999a): Echo – lokátor. GEOinfo 2/1999, s. 54-55. 

KÁNIA, D. (1999b): Jak zajistit sledování vašich vozů via GPS a GSM. GEOinfo 
1/1999, s. 40-43. 

KÁNIA, D. (1999c): Lupus sledovač. GEOinfo 2/1999, s. 52 – 53. 

KEMPER, G., PÁTÍKOVÁ, A. (2000): Možnosti využití GPS a DGPS v České 
republice, s. 10-13. 

KOLEJKA, J. (2000): Povídání o GPS a české kartografii. GEOinfo 9/2000, s. 54. 

KOPAL, A., LINDOVSKÝ, I. (2000): Síť pevných referenčních stanic v České 
republice. GEOinfo 4/2004, s.17. 

KRYL,  V. a kol. (1997): Povrchové dobývání ložisek. 1.vyd. Ostrava : VŠB Technická 
univerzita  Ostrava, 

KUBÍČEK, P., STANĚK, K. (1997): Možnosti distribuce geodat prostřednictvím 
Intranetu. Sborník konference GIS Ostrava. 

LEPEŠKA, J. (2000): Slasti a strasti s GPS. GEOinfo 4/2000, s. 20-22. 



Kučera Miroslav: Ukládání doprovodných surovin na výsypkové těleso Dolů Bílina pomocí GPS 

2009                                                                                                                                                              46 
 

MACEACHREN, A., KRAAK, M. (2001): Research Challanges in Geovisualization. 
Cartography and Geographic Inforamtion Science, vol. 28, no.1. 

MACH, K. (1993a) : Využití DMT Atlas na Dolech Bílina. Sborník konference, Most 
1993. 

MACH, K. (1993b): Využití DMT Atlas na Dolech Bílina. Sborník konference  
„Simulace a modelování lomů ´93“, Most 1993. 

MACH, K. (1997): A logging correlation scheme for the main coal seam of the North 
Bohemian  brown coal basin , and the implications for the palaeogeographical 
development  of the basin. European Coal Geology and Technology, Geological 
Society Special Publication No. 125, 309-320, Bath. 

MACH, K., BÍLÝ, I., STRAHLHAIM, P. (2000): GIS a DMT. Podniková literatura SD 
a.s. Doly Bílina, Bílina. 

NIEDOBA, J. (1998): Analýza potřeb uživatelů GIS v SPT Telecom, a.s. Ostrava. 

OUJEZDSKÝ, M. a kol. (1997): Echo 1.1 – Program pro sledování pohyblivých 
objektů. Manuál. Foresta SG a.s., Brno. 

PIVNIČKA, F. (2001): TIS. Topol  s.r.o. – uživatelská příručka, Praha 2001. 

PIVNIČKA, F., FALTEJSEK, J. (2000): Projektová dokumentace Topol Track 
+ Net RS232, Praha. 

PUFFER, M. (2000): GPS. Picodas – uživatelská příručka, Praha 2000. 

RACOM s.r.o. (2000): Projektová dokumentace rádiové sítě. Nové Město na Moravě. 

RAPANT, P. (1996): Projektování GIS. Skripta VŠB – TU Ostrava. 

RAPANT, P. (1998): Topological representation of input data for DTM. GIS: 
information infrastructures and interoperability for the 21st century information 
society. Masarykova Univerzita Brno, s. B5-17 - B5-30. 

RAPANT, P. (2000):  Družicové navigační a polohové systémy.Skripta Ostrava 2000. 

RUCKÝ, P. (1996): Komplexní ověření aplikace systému GPS na kolesových rýpadlech 
SD a.s., Chomutov pro operativní řešení a kontrolu těžby uhlí a skrývky, VÚHU 
Most a.s. . 

RUDOLF, P. (1998): GeoBáze a Ozi Explorer ve spojení s GPS. GEOinfo 6/1998, s. 
24-25. 

RUDOLF, P. (1998): GPS přijímače pod drobnohledem. GEOinfo 4/1998, s. 34-38. 

SCOTT, R.H. (1995): From vehicle location to vehicle information, Proceedings 1995 
Mobile Mapping Symposium. The American society for photogrammetry 
remote Sensing 1995. 

SEDLÁK, P. (1999a): Datové modely geologických dat v prostředí PC ARC/INFO. 
Diplomová práce. Katedra geografie PřF UP, 63 s. 

SHEPHERD,  I.D.H. (1994): Multi-sensory GIS: Mapping out teh researach frotnier. In: 
Waugh,T.C., and R.G. Healey (eds), Advances in GIS research. London, UK: 
Taylor and Francis. Vol. 1, s. 356-390. 

SLIVKA ,V. a kol (2002): Těžba a úprava silikátových surovin. 1. vyd. Praha: 
Silikátový svaz Praha.  

SMĚLÝ, L. (1998): KSSK-BIL( provozní soubor PS_06).MIP Velká nad Veličkou – 
provozní dokumentace 1998. 



Kučera Miroslav: Ukládání doprovodných surovin na výsypkové těleso Dolů Bílina pomocí GPS 

2009                                                                                                                                                              47 
 

STANČÍK, P. (1999):  Mobilní GIS představuje řešení šité na míru práci v terénu. 
Geoinfo 3/1999, s. 18-19. 

ŠÍDA, A. (2001): Mobile devices. Prezentace na Workshopu „WirelessInfo“, Litovel. 

TUČEK, (1998): Geografické informační systémy – principy a praxe. Praha, Computer 
Press, s. 424 

VEJRAŽKA, F. (2000a): Současnost a budoucnost diferenčních metod určování polohy 
pomocí navigačních družic. GEOifo 3/2000, s. 6-9. 

VEJRAŽKA, F. (2000b): Současnost a budoucnost diferenčních metod určování polohy 
pomocí navigačních družic. GEOinfo 4/2000, s. 6-9. 

VOLNÝ, M. (1993): Digitální model terénu firmy Atlas a jeho využití pro model lomu.- 
Sborník konference „Simulace  a modelování lomů ´93“, Most 1993. 

VOŽENÍLEK, V. (2000a): GPS v rukou geomorfologů. GEOinfo 4/2000, s. 14-15. 

VOŽENÍLEK, V. (2000b): Spatial Database for Geomorphological Mapping by  GPS 
Techniques. AUPO, Fac. rer. nat., Geographica-Geologica 36. 

VOŽENÍLEK, V. (2001): Gegografické informační systémy I. Pojetí, historie, základní 
komponenty. 1. vyd. Univerzita Palackého Olomouc, 188 s. 

VOŽENÍLEK, V. (2003): Integration GIS and GPS within geomorphological mapping. 
Proceedings of 21th International Cartographic Conference „Cartographic 
Renaissance“, 10-16 August 2003, Durban. 

VOŽENÍLEK, V. (ed.) (1996): Digitální data v informačních systémech. Antrim s.r.o., 
Vyškov, 138 s. 

VOŽENÍLEK, V. a kol. (2001): Integrace GPS/GIS geomorfologickém výzkumu. 
Olomouc, Vydavatelství UP, 186 s. 

VOŽENÍLEK, V., SEDLÁK, P. (2004): Mobilní geoinformační technologie v 
geomorfologickém mapování. Geografický časopis, 56(1), s. 65-81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kučera Miroslav: Ukládání doprovodných surovin na výsypkové těleso Dolů Bílina pomocí GPS 

2009                                                                                                                                                              48 
 

12. SEZNAM OBRÁZKÚ, TABULEK,P ŘÍLOH  

12.1 Seznam  obrázk ů 

1. Schema postupu řešení  

2. Garmin GPS 35 LP 

3.Skrývkový velkostroj osazený systémem SABAS                                                  

4. Schema sledování technologických celků 

5. Schema řízení 

6.Schema řízení výroby na dolech Bílina po implemetaci systému 

7.Stanice GPS 

8.Schema GIS dolů Bílina  

9.Očíslování středních dílů pásového dopravníku 

10.příjímač GPS – TRIMBLE 

11.Optimální rozmístění GPS nad velkorypadlem 

12.Číselné značky  - geodetické značky z magnetických fólií 

13.GPS ve vozidlech záchraného systému dolů Bílina 

14.GPS ve vozidlech ropných produktů 

15.schema radiového přenosu dat 

16.Prostředí rádiového přenosu dat   

17.Kmitočtové schema – f1 – kmitočet přidělený ČTÚ (nové body jsou vyznačeny  

stínovaním.Všechny bodz)y jsou mobilní, kromě dispečingu) 

18.Vizualizace dat v prostředí intranetu 

19.Vizualizace dat v intranetu – detail 

20.Vizualizace dat v prostředí intranetu – GIS vrstvy  

 

12.2 Seznam tabulek 

 

1.Metody měření s průměrnými přesnostmi 

2.Metody měření s časovými údaji 

 

12.3 Seznam p říloh 

 



Kučera Miroslav: Ukládání doprovodných surovin na výsypkové těleso Dolů Bílina pomocí GPS 

2009                                                                                                                                                              49 
 

Příloha 1 Vnitřní výsypka 

Příloha 2 Zapojení GPS 35 LP 

Příloha 3 Technologická část radiové sítě 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 2  

Zapojení GPS 35 LP 

 
Zapojení GPS 35 LP 



Kučera Miroslav: Ukládání doprovodných surovin na výsypkové těleso Dolů Bílina pomocí GPS 

2009                                                                                                                                                              50 
 

Z GPS 35 LP je vyveden kabel s několika barevně označenými vodiči. Každý 

vodič má svoji specifickou funkci, takže potom záleží už jen na volbě, které vodiče se 

budou používat a které nikoli. Funkční popis jednotlivých vodičů kabelu je následující: 

• Červený vodič:    

o Vin – Kladný pól stejnosměrného napájení GPS: 

- u LVx verze regulované napětí +3,6 až +6 V max. 150 mA, 

typicky 120 mA 

- u HVx verze neregulované napětí +6 až +40 V, typický 

příkon 800 mW. 

• Černý vodič:       

o GND – Uzemnění (záporný pól) napájení a signálu. 

• Bílý vodič:          

o TXD1 – První sériový asynchronní výstup. Rozhraní CMOS-TTL 

výstupní úrovně se mění mezi 0 a Vin u LVC verze. Rozhraní RS 232    

u verzí – LVS a  HVS.  

o Tento výstup poskytuje data ve formátu NMEA 0183 verze 2.0. 

Volitelná rychlost přenosu 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800 (default), 9 600 

nebo 19 200 baudů. 

• Modrý vodič:     

o RXD1 – První sériový asynchronní vstup, RS232 kompatibilní                

s rozsahem max. vstupního napětí -25 V < V < +25 V. Je možné ho také 

připojit ke standardní CMOS logice o stejnosměrném napětí 3-5 V. 

Minimum je 0,8 V, maximum 2,4 V napěťového signálu. Maximální 

vstupní impedance je 4,7 kOhm. Tento vstup je používán k příjmu 

inicializačních konfiguračních dat. 

• Fialový vodič:   

o TXD2 – Druhý sériový asynchronní výstup. Z hlediska elektrických 

parametrů je totožný s TXD1. Tento výstup může poskytovat fázová 

nezpracovaná data. 

• Zelený vodič:    

o RXD2 – Druhý sériový asynchronní vstup. Z hlediska elektrických 

parametrů odpovídá RXD1. Tento vstup je používán k přijmu 

diferenčních korekcí GPS ve formátu RTCM verze 2.0. GPS 

automaticky nastaví správnou přenosovou rychlost. 

• Šedivý vodič:     

o PPS Výstup “One-Pulse-Per-Second” – puls velmi přesného času. 

Impedance je 250 Ohmů. Napětí 0 a Vin u LVx verze a 0 a 4,4 V u HVx 

verze. Defaultně má puls 100 milisekund, při frekvenci obnovy 1 Hz. 

Délku pulsu lze měnit konfiguračním příkazem po krocích délky 20 
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milisekund. Stoupající hrana je synchronizována s začátkem každé GPS 

sekundy. 

• Žlutý vodič:        

o POWER DOWN – Připojení externího ovládání vypnutí. Není aktivní v 

případě napětí nižšího než 0,5 V, je aktivní při napětí větším než 2,7 V. 

Typický spínací bod je 2,0 V a 0,34 mA. Vstupní odpor dosahuje          

15 kOhm. 

 

NMEA věty pro příjem dat z GPS Garmin 35 LP byly sestaveny výrobcem následovně : 

Almanachová data (ALM) 

Věta $GPALM přenáší kompletní almanachová data, tedy informace o přibližné 

poloze jednotlivých družic, jejich stavu, řadu dalších různých parametrů o družici a 

přesný GPS čas. Almanachová data se přenášejí v případě, kdy je přijímač zapnut 

poprvé po zakoupení a musí tato data načíst, nebo v případě ztráty všech informací (ať 

již záměrně či nešťastnou náhodou). 

$GPALM,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>,<13>,<14
>,<15>  *hh<CR><LF> 

<1> počet ALM vět již přenesených do paměti přijímače právě v době přenosu. 
Přímo při přenosu almanachu, toto pole může být nulové, nebo bez čísla 

<2> číslo aktuální ALM věty, toto pole může být 0, nebo bez čísla, pokud se 
almanachy právě posílají do GPS desky 

<3> identifikační číslo družice, 01 až 32 (odlišení satelitů je dáno odlišným 
vysílaným pseudonáhodným kódem, který je pro každou družici unikátní) 

<4> číslo GPS týdne (časový údaj) 
<5> zdravotní stav družice, bity 17 až 24 z každé stránky almanachu 
<6> exentricita dráhy družice 
<7> referenční čas (k němu jsou vztaženy informace obsažené v almanachu) 
<8> inklinace (úhel sklonu) dráhy družice vzhledem k rovníku 
<9> rychlost změny rektascenze 
<10> odmocnina z hlavní poloosy dráhy družice 
<11> argument perigea (nejbližší vzdálenost ke Slunci na oběžné dráze) 
<12> rektascenze vzestupného uzlu ve vztažném čase 
<13> střední anomálie ve vztažném čase 
<14> koeficient časové základny družice 
<15> koeficient časové základny družice 

Inicializační informace ($PGRMI) 

Věta $PGRMI poskytuje informace potřebné k inicializaci (získání polohy po 

zapnutí přístroje) GPS 35 LP. Příjem této věty přinutí software přijímače provést 

operaci restartování příjmu satelitního signálu a výpočtu polohy. Jestliže nejsou 

nalezeny žádné chyby při inicializaci, pak tato věta obsahuje platné hodnoty. V 

opačném případě jsou použity hodnoty z poslední platné věty. 
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$PGRMI,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7> *hh<CR><LF> 
<1> zeměpisná šířka, formát ddmm.mmmm (stupně|minuty.desetinné vyjádření 

zbytku) 
<2> určení zemské polokoule u zeměpisné šířky N/S (severní/jižní) 
<3> zeměpisná délka, formát ddmm.mmmm (stupně|minuty.desetinné 

vyjádření zbytku) 
<4> určení zemské polokoule u zeměpisné délky W/E (západní/východní) 
<5> UTC datum, formát ddmmyy (den|měsíc|rok), UTC = univerzální vztažný 

čas 
<6> UTC čas, formát hhmmss (hodina|minuta|vteřina) 
<7> restartování příjmu signálu pro nový výpočet polohy, A= začátek 

autolokalizace, R= restart přijímání 

Konfigura ční informace ($PGRMC) 

Tato věta poskytuje informace potřebné ke konfiguraci procesů v přijímači GPS 

35 LP. Konfigurační parametry jsou permanentně uchovávány v paměti a jsou k 

dispozici vždy po zapnutí přijímače. GPS 35 LP ohlásí tuto větu v případě, že nenalezne 

žádnou chybu. V opačném případě bude věta obsahovat parametry poslední platné věty.  

$PGRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>, <12>, <13>, 
<14>*hh<CR><LF> 

<1> mód získání polohy, který určuje typ navigace, A = automatická, 2 = úplná 
2D navigace (hostitelský systém musí doplňovat nadmořskou výšku), 3 = 
úplná 3D navigace 

<2> výška nad / pod hladinou moře, v rozsahu od -1500 m až po 18000,0 m 
<3> užitý elipsoid, jestliže je elipsoid specifikovaný uživatelem (user datum), 

pole <4> až <8> musí vykazovat platné hodnoty, při nespecifikování 
uživatelského elipsoidu musí být tato pole nulová 

<4> poloměr hlavní osy elipsoidu, 6360000,0 m až 6380000,0 m (přesnost na 
setinu metru)   

<5> zploštění elipsoidu (přesnost 10-9), v rozsahu od 1/285 do 1/310 
<6> rozdíl středu daného elipsoidu od skutečného středu Země ve směru osy X 

(delta X), rozsah -5000,0 až 5000,0 m (přesnost 1 m)   
<7> rozdíl středu daného elipsoidu od skutečného středu Země ve směru osy Y 

(delta Y), rozsah -5000,0 až 5000,0 m (přesnost 1 m) 
<8> rozdíl středu daného elipsoidu od skutečného středu Země ve směru osy Z 

(delta Z), rozsah -5000,0 až 5000,0 m (přesnost 1 m) 
<9> diferenční režim, A = automatický (při dostupnosti korekce z DGPS, v 

ostatních případech signál bez korekcí DGPS), D = výhradně diferenční 
režim (na výstupu jsou pouze korekce DGPS) 

<10> NMEA přenosová rychlost, 1 = 1200, 2 = 2400, 3 = 4800, 4 = 9600, 5 = 
19200, 6 = 300, 7 = 600. 

<11> filtrace zaznamenání rychlosti, 1 = automatický filtr, 2-255 = filtr časové 
konstanty (10 = 10-ti sekundový filtr) 

<12> PPS mód (Pulse Per Second), 1  = není žádný PPS, 2 = frekvence výstupu 
1 Hz 

<13> délka PPS, 0-48 = (n+1)*20 msec, např.: n = 4, potom délka PPS = 10 
msec 

<14> “mrtvý” výpočetní čas proměnné délky v rozpětí 1-30 sekund 
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Nulové pole v konfigurační větě indikuje stejné nastavení pro jednotlivé 

konfigurační parametry. 

Povolení/zakázaní vět na výstupu ($PGRMO) 

Pomocí této věty lze ošetřit výběr vět, které budou posílány z GPS přístroje. 

Operace povolení či zákazu zobrazení při výstupu se týká těchto vět: 

• GPGSA 

• GPGSV 

• GPRMC 

• PGRME 

• PGRMT 

• PGRMV 

 
$PGRMO, <1>,<2>*hh<CR><LF> 
<1> specifikace výstupní věty (tzn. GPGSV, PGRMT, atd.) 
<2> popis stavu vybrané věty:    0 = zakázání specifikované věty 
1 = povolení zobrazování specifikované věty při výstupu 
2 = zakázání všech výstupních vět 
3 = povolení zobrazování všech výstupních vět 

Následující poznámky se vztahují k vstupní větě PGRMO:  

Je-li stav specifikovaných vět “2” (vyřaď vše) nebo “3” (umožni vše), pak není 

potřeba uvažovat položku specifikace výstupní věta, položka zůstane prázdná (např. 

$PGRMO,,3). 

Je-li stav specifikované věty roven hodnotám “0“ (vyřazeno) nebo “1“ 

(umožněno), pole popisující výstupní větu (<1>) musí obsahovat některou z 

podporovaných vět výrobcem GPS 35 LP. Jestliže není položka pro určení stavu věty 

(<2>) platná – neobsahuje platné hodnoty, nemá celý řetězec $PGRMO význam.  

Řetězec $SPGRMO, GPLAM, 1 přinutí desku GPS vyslat všechny uložené 

informace almanachu. Ostatní přenášené NMEA věty jsou dočasně přerušeny. 

 

Přenášené věty NMEA 

Následující řetězce definují věty, které mohou být přenášeny na výstupu TXD1 

přístroji GPS 35 LP. 

Přenosová rychlost vět 
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Věty jsou přenášeny přenosovou rychlostí nastavenou uživatelem GPS. Přístroje GPS 
35 LP přenášejí každou větu (kromě té, kde je zapsán konkrétní popis jednotlivých vět 
přenosu) v periodickém počtu založeném na uživatelem nastavené rychlosti a na 
uživatelem nastavených výstupních větách. GPS 35 LP přenášejí zadané věty postupně. 

Přenos informací jednou za sekundu ve formátu NMEA s přenosovou rychlostí 

4800 baud je defaultně nastavený od výrobce. 

Přenášený čas 

Všechny výstupy z GPS 35 LP jsou vztaženy k jednotné časové základně – UCT 

(Universal Coordinated Time). UTC čas je generován hodinami, které jsou umístěny na 

GPS desce. Udržování přesného chodu GPS hodin přijímače je zabezpečeno 

pravidelnou aktualizací almanachu, který obsahuje rovněž přesný čas rubidiových hodin 

družice. Přesnost těchto hodin je o několik řádů vyšší než přesnost hodin přijímače 

GPS. 

Aktualizace UTC času přijímače GPS je v případě překročení definovaných 

limitů provedena přidáním či naopak odečtením jedné sekundy. Jestliže je nutno přidat 

skokovou sekundu, potom je sekunda započtena za poslední sekundu v posledním dni 

měsíce (např. 31.12., za čas 23:59:60). Následující minuta má tedy celkem 61 sekund. 

Obdobně, ale opačně, to platí při odečtení skokové sekundy, následující čas má tedy 

pouze 59 sekund. 

 

Informace o DOP a aktivních družic (GSA) 

DOP (Dilution of Precision) je ukazatel geometrie rozložení družic, které budou 

použity pro výpočet. Družice, které jsou více "rozprostřeny po nad viditelným 

obzorem", dávají lepší DOP a jsou pro výpočty nejvhodnější. 

Aktivní družice jsou všechny družice, které přístroj uzná, že je může použít pro 

výpočet polohy. Kritérií pro uznání takové družice je mnoho, lze uvést např. intenzitu 

přijímaného signálu, okamžitou výšku družice nad obzorem v době příjmu signálu atd. 

$GPGSA,<1>,<2>,<3>,<3>,<3>,<3>,<3>,<3>,<3>,<3>,,,,,<4>,<5>,<6> 
*hh<CR><LF> 

<1> mód, M = manuální, A = automatický 
<2>  mód (typ) navigace, 0 = navigace není možná, 1 = 2D navigace, 2 = 3D 

navigace 
<3> identifikátory družic (podle PRN kódu, rozsah 01-32), které označují 

družice použité pro výpočet polohy, max. 8 najednou v jedné větě 
<4>  DOP, rozsah 1,0-99,9 
<5>  HDOP – horizontální složka DOP, rozsah 1,0-99,9 
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<6>  VDOP – vertikální  složka DOP, rozsah 1,0-99,9 

Viditelné družice na obloze (GSV) 

$GPGSV<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,.......<4>,<5>,<6>,<7> *hh<CR><LF> 
<1> celkový počet GSV přenášených vět 
<2>  pořadové číslo právě přenášené GSV věty 
<3>  celkový počet viditelných satelitů, rozsah 00-08 
<4>  označení PRN (pseudonáhodný kód – signál, který vysílá každá družice     

a který může být použit pro výpočet polohy). PRN je pro každou družici 
unikátní, rozsah 01-32 

<5>  elevační úhel, udávající výšku satelitu (ve stupních) nad obzorem, rozsah 
00-90 stupňů 

<6>  azimut (úhel měřený od severu po směru hodinových ručiček) polohy 
satelitu. rozsah 0-35 LP9 stupňů 

<7>  poměr šumu v signálu (C/No – signal to noise ratio), rozsah od 00 do 99 
dB, prázdná položka znamená, že není přenášen signál 

Doporučené minimum přenášených informací z GPS (RMC) 

$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11> *hh<CR><LF> 
<1> UTC čas, formát hhmmss (hodiny|minuty|vteřiny) 
<2> stav zobrazovaných informací, A = platná pozice, V = pozice není platná 
<3> zeměpisná šířka, formát ddmm.mmmm (stupně|minuty.desetinné vyjádření 

zbytku) 
<4> určení zemské polokoule u zeměpisné šířky N/S (severní/jižní) 
<5> zeměpisná délka, formát ddmm.mmmm (stupně|minuty.desetinné vyjádření 

zbytku) 
<6> určení zemské polokoule u zeměpisné délky W/E (západní/východní) 
<7> rychlost nad zemí 0,0 až 999,9 uzlů 
<8> azimut pohybu 000,0 až 359,9 stupňů 
<9> UTC datum, formát format ddmmrr (den|měsíc|rok) 
<10> hodnota magnetické odchylky, rozpětí 000,0 až 180,0 stupňů 
<11> směr magnetické variace, VÝCHOD-ZÁPAD  

Informace o přibližných odchylkách určení pozice GPS ($PGRME) 

Jedná se o větu, která je definována přímo výrobcem, firmou GARMIN. 

GARMIN GPS udávají jakési hrubé odhady chyby při určení polohy přijímače 

Estimated Errors. 

$PGRME,<1>,M, <2>,M, <3>,M *hh<CR><LF> 
<1> HPE (Horizontal Position Error) – horizontální složka odhadnuté chyby, 

rozsah 0,0-9999,9 metrů 
<2> VPE (Vertical Position Error) – vertikální složka odhadnuté chyby, rozsah 

0,0-9999,9 metrů 
<3> EPE (Estimated Position Error) – prostorová složka odhadnuté chyby, je 

vypočtená složením z horizontální a vektorové složky, rozsah 0,0-9999,9 
metrů 

Kompletní data udávající aktuální pozici přijímače GPS ($PGRMF) 

$PGRMF,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>,<13>,<14
>,<15> *hh<CR><LF> 
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<1>  aktuální číslo GPS týdne (0 až 1023) 
<2>  aktuální GPS sekunda (0 až 604799) 
<3>  UTC datum, formát ddmmrr (den|měsíc|rok) 
<4>  UTC čas na pozici, formát hhmmss (hodiny|minuty|vteřiny) 
<5>  počet přestupných vteřin GPS 
<6>  zeměpisná šířka, formát ddmm.mmmm (stupně|minuty.desetinné vyjádření 

zbytku) 
<7>  určení zemské polokoule u zeměpisné šířky N/S (severní/jižní) 
<8>  zeměpisná délka, formát ddmm.mmmm (stupně|minuty.desetinné 

vyjádření zbytku) 
<9>  určení zemské polokoule u zeměpisné délky W/E (západní/východní) 
<10> mód, M = manuální, A = automatický 
<11> typ navigace, 0 = bez navigace, 1 = 2D navigace, 2 = 3D navigace 
<12> rychlost vztažená k zemskému povrchu, 0,0 až 999,9 km/h 
<13> kurz - aktuální azimut k cílovému bodu 000,0 až 35 LP 9,9 stupňů 
<14> PDOP - ukazatel geometrie rozložení družic, vztaženo k pozici, rozsah 0-9 

(zaokrouhlováno na nejbližší celé číslo) 
<15> TDOP - ukazatel geometrie rozložení družic, vztaženo k času, rozsah 0-9 

(zaokrouhlováno na nejbližší celé číslo) 

Informace o stavu přijímače GPS ($PGRMT, definováno přímo společností 
GRAMIN) 

$PGRMT,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>*hh<CR><LF> 
<1> Model, hardwarová a softwarová verze, položka má proměnnou délku, 

protože GPS 35 LP tvoří vlastně OEM deska GPS 25, jsou všechny 
následující informace popisem OEM desky GPS 25 

<2> testování paměti ROM, P = v pořádku, F = nalezena chyba  
<3> testování činnosti přijímače, P = vše je v pořádku, F = nalezena chyba 
<4> stav ukládaných dat, R = data byla uložena, L = data byla ztracena 
<5> ukazatel hodin v reálném čase, R = uchován, L = ztracen 
<6> chyba ("rozladění") oscilátoru, P = v pořádku, F = nadměrné odchylky 

oscilace 
<7> ukládání (shromažďování) dat, C = data jsou ukládána, 0 (nula) = data 

nejsou ukládána 
<8> vnitřní teplota ve 0C 
<9> vnitřní nastavení desky, R = uchováno, L = ztraceno 

Informace o 3D rychlosti ($PGRMV) 

Věta obsahuje informace o rychlosti vztažené ke všem třem možným rozměrům. 

$PGRMV,<1>,<2>,<3>*hh<CR><LF> 
<1> přesná rychlost vztažená k východu a zemskému povrchu, rozsah od -999,9 

do 9999,9 m/s 
<2> přesná rychlost vztažená k severu a zemskému povrchu, rozsah od -999,9 

do 9999,9 m/s 
<3> přesná rychlost stoupání, vztažená kolmo k zemskému povrchu směrem na 

oblohu a zemskému povrchu, rozsah od -999,9 do 9999,9 m/s.  
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Příloha 3   

 Technologická část radiové sítě 

I přes skutečnosti uvedené v předešlých kapitolách, že celý systém přenosu dat 

využívá především stávající radiovou síť, tak s přechodem na vyšší frekvenci bylo 

zapotřebí některé komponenty původní radiové sítě inovovat. Jednou z nejdůležitějších 

částí, které se tato skutečnost týkala, byla radiostanice. 

Radiostanice RACOM 400S21L je homologována jako radiostanice pro přenos 

dat v ČR pod homologačním číslem R772. Vysílání 16K0G1DDN proběhlo při 
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modulace GMSK a přenosu dat vzduchem rychlostí 21,68 kbit/s v simplexním 

jednokmitočtovém provozu v pásmu 420-430 MHz. Byl použit rádiový modem MR25 

se síťovým zdrojem MS 2000/12 na datovém rozhraní MINT. Další specifikace: 

• antény OV 401.1.97 a SA 401.2 

• koaxiální kabel RG213U 

• koaxiální ochrana proti přepětí HX90 F/F 

• souprava kabelů Morse 

• přijímač GPS typ GPS 035 HVS. 

Připojení systému  bylo provedeno pomocí rozhraní RS 232 (Rx, Tx, GND) 

Nastavení sériových portů dispečink 

Pro správnou komunikaci mezi jednotlivými servery, který poskytují informace 

o kvalitě těžené uhelné suroviny, o poloze rypadla a prognózním geologickém modelu 

bylo nutné správného nastavení sériových portů.  

 

PC MIP 

• přenosová rychlost 9 600  
• parita N 
• data 8 
• stop bity 1 
• iddle 5 
• protokol MARS–M 
• Parametry protokolu  

• 1500 
• 0001 
• 1 
• user 
• morse 
• balanced 

PC DAP 

• přenosová rychlost 19 200  
• parita N 
• data 8 
• stop bity 1 
• iddle 5 
• protokol MARS–M 
• Parametry protokolu  
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• 1000 
• 0000 
• 0 
• service 
• morse 
• balanced 

PC GPS 

• přenosová rychlost 19 200  
• parita N 
• data 8 
• stop bity 1 
• iddle 5 
• protokol MARS–U 
• Parametry protokolu  

• 100 
• 0 
• OFF 

Korekce GPS 

• přenosová rychlost 19 200  
• parita N 
• data 8 
• stop bity 1 
• iddle 5 
• protokol GPS 
• Parametry protokolu  

o garmin 
o corr. source RTCM 
o OFF 
o OFF 
o 30 

Ostatní parametry mají defaultní hodnoty. 

Při připojování nových velkostrojů bude provedeno přeadresování všech 

komunikací s GPS přístroji dle tabulky a schématu. Změní se maska portu z 16 bit na    

8 bit. Je nutné též upravit přenos korekcí GPS (broadcast).  

Nastavení sériových portů velkostroje  

Připojení systému bylo provedeno pomocí rozhraní: 

GPS - RS 232 (Rx, Tx, GND) 

GPS (SCC 1) 

• přenosová rychlost 9 600  
• parita N 
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• data 8 
• stop bity 1 
• iddle 100 
• protokol GPS 
• Parametry protokolu  

o garmin 
o mobile/RSS/time 
o OFF 
o OFF 
o 30 

Ostatní parametry mají defaultní hodnoty. 

Připojení zařízení na síť 230 V  

Při řešení byl použit typ sítě: IT a TN (dle soustavy velkostroje). Rozvaděč 

firmy RACOM byl  napájen napětím 230 V AC kabelem CYKY 3Cx1,5 mm2 

z rozvodné sítě. Tento vývod musí být jištěn jističem o jmenovitém proudu max. 16 A. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-

41 samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním. 

Ochranný vodič a společná uzemňovací soustava musí vyhovovat požadavkům 

ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54, za což odpovídá provozovatel. 

Ochrana proti účinky blesku 

Anténní stožár nebo trojnožka jsou chráněny před přímým úderem blesku 

spojením pomocí vodiče FeZn o průměru 8 mm se stávající hromosvodnou soustavou, 

která musí vyhovovat ČSN 34 1390 a ČSN 33 2000-5-54, za což odpovídá 

provozovatel. V případě, že na objektu není zřízen hromosvod, musí provozovatel 

připravit uzemnění samostatným zemničem s maximálním přechodovým odporem 15 

Ohmů podle ČSN 34 1390. 

Ochrana před přepětím je zajištěna anténní bleskojistkou vřazenou do anténního 

napáječe, která omezuje napětí na vstupní části radiomodemu na 80 V při proudovém 

impulsu do 10 kA. 

Při úderu blesku je anténa chráněna galvanickým propojením se stožárem. 

Zajištění bezpečnosti a požární ochrany 

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. 

Manipulaci v rozvaděči s elektrickým zařízením po sejmutí krytů smí provádět pouze 

osoba s kvalifikací „znalá“, přezkoušená ze základních elektrotechnických předpisů, dle 
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vyhlášky 50/1978, §6. Osoby určené k obsluze el. zařízení musí být náležitě a 

prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím jež může 

vzniknout při práci.  

Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky, dle platných 

norem a předpisů. Tyto pokyny pro provoz a údržbu jsou jen jedním z podkladů pro 

přípravu provozních předpisů. Jejich tvorbu provádí provozovatel. Dalšími podklady 

pro něj bude dodavatelská a výrobní dokumentace. Všechny montážní práce musí být 

provedeny dle planých předpisů a norem ČSN. 

Zařízení rádiové sítě nevyžadují z hlediska požární ochrany žádná zvláštní 

opatření. Ochranu tohoto zařízení je třeba zahrnout do celkového požárně – 

bezpečnostního systému. V případě požáru se tato zařízení hasí jako zařízení, která  jsou 

napájena ze společného rozvodu 230 V.  

Obecné požadavky na upevnění stožáru, uzemnění 

Anténní stožár byl umístěn s ohledem na možnost vstupu koaxiálního kabelu do 

objektu, na minimální délku kabelu a možnost přizemnění na hromosvodnou soustavu. 

Na rovných střechách bude anténa upevněna na anténní kříž nebo stožár 

trojnožky, v jiných případech na stožár upevněný do konzol nebo držák připevněný k 

boční stěně objektu. Rozestup konzol je v rozmezí 10-20 % z celkové délky stožáru. 

Připevnění konzol a držáků na zeď bylo provedeno pomocí hmoždinek a vrutů, 

jejichž typ byl potřeba volit s ohledem na druh, pevnost a tloušťku nosné zdi. V případě 

potřeby se používají svorníky M10. 

Anténní stožár je tvořen ocelovou trubkou o průměru 48 mm, opatřenou 

ochranným nátěrem nebo pozinkováním. Trubka stožáru je nahoře zaslepená proti vodě 

a po celé délce uvnitř průchozí pro vedení koaxiálního kabelu. V horním konci stožáru 

je drážka pro zaústění koaxiálního kabelu do stožáru. Stranová orientace otvoru je 

libovolná. Spodní konec trubky zůstane otevřený. Ve spodní části je osazena na stožár 

uzemňovací svorka ST05 pro připojení vodiče FeZn. 

Na stanovištích, kde není zděný objekt, byl stožár zabetonován do země a pro 

anténní svod byla v zemi mezi stožárem a rozvaděčem připravena chránička o vnitřním 

průměru minimálně 30 mm. Poloměr ohybu nemá být menší jak 200 mm a je vhodné, 

aby bylo v kabelové trase předem vtaženo lanko nebo drát pro snadné protažení 
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koaxiálního kabelu. Konstrukce stožáru a kabelová trasa musí umožňovat výměnu 

koaxiálního kabelu v případě poruchy. Při výšce stožáru 7 m a více je nezbytné opatřit 

stožár stupačkami (obvykle začínají ve výšce 3 m nad zemí) a přiměřeně zvětšit jeho 

průměr.  

Koaxiální kabel je veden co nejkratší cestou od antény k radiomodemu. Je 

vhodné kabel chránit před nepříznivými vlivy a mechanickým poškozením vložením do 

ochranných hadic, trubek nebo lišt. Vedení na rovných střechách bude provedeno 

v trubkách na podpěrách, vstupy do budov budou zatěsněny silikonovým tmelem. Proti 

zatékání vody musí být vytvořena na kabelech odkapávací smyčka. Pro pevnou instalaci 

je minimální poloměr ohybu u RG213 50 mm, u H1000 100 mm. 

Vliv na životní prostředí 

Rádiová datová síť nemá negativní vliv na životní prostředí ani při realizaci 

stavby, ani při vlastním provozu. 

Způsob údržby rádiového zařízení 

Radiostanice Racom nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Je vhodné občas 

monitorovat provoz RDS pro možné vyhodnocení kvality spojení. Pouze při 

neobvyklých klimatických podmínkách (námraza, silný vítr) je nutné provést kontrolu 

anténních systému a případné nedostatky odstranit. 
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