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Summary 
The social dependence on the fossil fuels is, more than significant. At present, the 

lignite is the only significant primary source of the Czech Republic. Its use is mainly in the 
thermal power stations where the share of coal in the total electricity production makes  
almost two-thirds. However, this non-renewable resource is not inexhaustible. The mines 
are getting near the so-called  ecological limits of mining unstoppably (government decree  
No. 444/1991).  

How shall we deal with the mineral wealth? The mining act No. 44/1988, in the 
§ 11, the clause 2, the point c) "sets the usage of such methods and procedures in the 
mining  with a view to  avoid or to prevent the exclusive use of the coal-bed  - or parts 
thereof - and the unjustified loss of the exclusive coal-seam." Therefore, the mining is 
preceded by the thorough geological, design and planning activities  which ensure the 
maximum possible utilization of the balance coal resources. 

The task of this thesis is making acquaintace  with the current methods of the 
preparation and the planning of the surface coal mining in the mines Doly Bílina, SD a.s. 
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Anotace 

Společenská závislost na fosilních palivech je více než významná. V současnosti je 
hnědé uhlí jediným výrazným primárním zdrojem České republiky. Jeho využití je 
zejména v tepelných elektrárnách, kde podíl uhlí na celkové produkci elektrické energie 
činí téměř dvě třetiny. Avšak tento neobnovitelný zdroj není nevyčerpatelný. Doly se 
nezadržitelně blíží k takzvaným ekologickým limitům těžby (usnesení vlády č. 444/1991). 

Jak máme nakládat s nerostným bohatstvím? Horní zákon č. 44/1988 v § 11, 
odstavci 2, písmenu c) „stanovuje používat při hornické činnosti takové metody a postupy, 
aby nedošlo k znemožnění nebo ztížení využití výhradního ložiska nebo jeho části 
a k neodůvodněným ztrátám zásob výhradního ložiska.“ Proto dobývání předchází 
důkladná geologická, projekční a plánovací činnost, která zajišťuje maximální možné 
využití bilančních uhelných zásob. 

Úkolem této diplomové práce je seznámení se současnými způsoby přípravy 
a plánování povrchového dobývání hnědého uhlí na Dolech Bílina, SD a.s. 

 
Klíčová slova: DXF, Atlas DMT, AutoCAD 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
České zkratky 

VÚHU - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí 

TC1 - technologický celek 1. řady 

TC2 - technologický celek 2. řady 

TC3 - technologický celek 3. řady 

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

GIS - geografický informační systém 

NP - národní park 

CHKO - chráněná krajinná oblast 

ÚHÚL - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

DMT - digitální model terénu 

GSS - globální souřadnicový systém 

USS - uživatelský souřadnicový systém 

 
Cizojazyčné zkratky 

DGN - formát vektorových dat, z anglického DesiGN 

XML - formát výměny dat, rozšiřitelný značkový jazyk - z anglického eXtensible 

Markup Langure 

CAD - počítačem podporované navrhování - z anglického Computer-Aided Design 

 - počítačem podporované kreslení - z anglického Computer-Aided Drawning 

CAM - počítačem podporovaná výroba - z anglického Computer-Aided Manufacturing 

DOS - diskový operační systém - z anglického Disc Operating Systém 

DXF - formát výměny výkresových dat - z anglického Drawning eXchange Format 

TIN - nepravidelná trojúhelníková síť - z anglického Trianguled Irregular Network 

RGB - barevný model zobrazování, aditivní způsob míchání barev – červené, zelené 

a modré - z anglického Red, Green, Blue 

CUI - uživatelem upravitelné rozhraní – z anglického Custom User Interface 

WMF - metasoubor systému Windows – z anglického Windows MetaFile 

 



Čeněk Hlavatý: Aplikace CAD/CAM technologií při plánování dobývání 
 
 

2009 
 

 1

1. Úvod 
Fosilní paliva (kaustobiolity) jsou hořlavé uhlovodíky, které vznikly nahromaděním 

odumřelé organické substance (nekromasy), jsou produkty prouhelňování a bituminace 

sedimentů bohatých na organickou hmotu rašelinného původu. Dělí se na řadu uhelnou 

a řadu živičnou. Do uhelné řady kaustobiolitů patří následující přírodní hmoty: rašelina, 

lignit (měkká xylitická forma hnědého uhlí), hnědé uhlí, černé uhlí a antracit. Do živičné 

řady patří ropa, roponosné písky, roponosné břidlice, zemní plyn, hydráty metanu, 

ozokerit, minerální vosky a asfalt. 

 
Chemické složení uhlí je velmi proměnlivé a závisí na druhu uhlí. Typické je 

přibližné složení: 

• rašelina - C50H60O20  

• hnědé uhlí - C60H60O12 

• černé uhlí - C70H50O7 

• antracit - C78H30O27 

 
Kromě uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku některé kaustobiolity uhelné řady mohou 

obsahovat také zvýšený obsah dalších prvků. Jde až o procenta síry a arsenu, které mohou 

znehodnocovat surovinu pro další využití. Naopak zvýšený obsah některých prvků může 

být ekonomicky zajímavý, např. germanium, galium, uran aj., které je možné při vyšších 

koncentracích získávat z popelů po spálení uhlí.  

 
  Po chemické stránce je uhlí makromolekulární polyaromatická látka. Z rostlinných 

zbytků obsahuje celulózu, hemicelulózy, pektinové látky, lignin aj. V méně prouhělněných 

uhlích je velké zastoupení huminových kyselin a jejich solí, huminu a bitumenu.[1] 

1.1 Význam hnědého uhlí 
Na dnešní území České republiky byla do konce 16. století objevena řada ložisek 

uhlí, které ještě nebylo rozlišováno na hnědé a černé, ale bylo nazýváno uhlí kamenné. Šlo 

o lokality Duchcov (1403), Malé Přílepy u Kladna (1463), Radnice u Plzně (1540), 

Otvovice u Kladna (1577), Merklínskou pánev u Plzně (1577) a Falknov (dnešní Sokolov - 

1590). Přes jeho známost ale uhlí nemělo větší odbyt, což bylo dáno nedůvěrou k novému 

palivu a malou spotřebou paliv všeobecně.[2] 
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Kromě několika bezvýznamných pokusů lze počátek dolování uhlí ve všech našich 

revírech položit do poslední třetiny 18. století. V počátcích dolování uhlí nebylo 

vyhrazeným nerostem, ale surovinou volně použitelnou, a uhelná těžba nepodléhala 

ustanovením horního zákona. Proto je zpočátku mohli těžit poddaní, pokud se výskyty 

nacházeli na jejich pozemcích (dokonce i na cizích, pokud na nich už nedoluje někdo jiný). 

Velmi záhy (dekrety z roku 1789 a 1780) se ale uhlí stalo předmětem horního regálu 

a začalo podléhat hornímu řádu. Zprvu šlo o malé důlní podniky, které byly závislé 

na nestálém odbytu. I metody těžby uhlí byly primitivní, protože byly odvozeny z metod 

těžby morfologicky zcela odlišných rudních ložisek.[3] S nástupem průmyslové revoluce 

se pro rozvoj průmyslu stalo uhlí nezbytným, zejména jako palivo parních kotlů a surovina 

pro výrobu koksu potřebného v metalurgii. V roce 1880 bylo v českých zemích vytěženo 

11,81 mil. t uhlí, v roce 1901 to bylo už 29,21 mil. t (z toho 10,67 mil t černého uhlí 

a 18,54 mil t hnědého uhlí). 

 
Hnědé uhlí se hojně využívalo v chemickém průmyslu. Dlouhou dobu se z hnědého 

uhlí vyráběl svítiplyn, který se používal od roku 1807 k  plynovému osvětlení a k vytápění, 

ale vzhledem k vyšší ceně, složitějšímu rozvodu a nebezpečí výbuchu bylo po vynálezu 

žárovky osvětlení plynové nahrazeno osvětlením elektrickým a svítiplyn plynem zemním. 

Hlavní způsobem zpracování hnědého uhlí byla a zůstala nízkoteplotní karbonizace. 

Při teplotách do 550 Cº se přepracováním uhlí získá asi 45 % polokoksu, 12 % dehtů, 

středního oleje a karbonizačního benzínu, 14 % karbonizačních a fenolových vod a 8 % 

karbonizačního plynu. Z dehtů se atmosférickou destilací získává benzín a fenoly pro další 

zpracování v chemickém průmyslu. Karbonizační plyn s nízkou výhřevností se zpětně 

využívá pro další karbonizaci, polokoks pro výrobu syntézních plynů a jako palivo. Hnědé 

uhlí se pro výrobu pohonných hmot, syntézních plynů a chemických látek tímto způsobem 

hojně využívalo od 30. let 20. století do konce druhé světové války. Poté ho vytlačila 

snadněji zpracovatelná ropa a zemní plyn.[4] 

1.2 Energetické zdroje 
Primární energetické zdroje lze rozdělit do dvou základních skupin, na skupinu 

kaustobiolity a skupinu radioaktivních kovů. Jak již bylo zmíněno, kaustobiolity uhelné 

řady představují rašelina, lignit, hnědé uhlí, černé uhlí a antracit, živičnou řadu zastupují 
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ropa, roponosné písky, roponosné břidlice, zemní plyn, hydráty metanu, ozokerit, 

minerální vosky a asfalt, radioaktivní kovy jsou uran, radium a thorium. 

 
Podle Mezinárodní energetické ročenky z roku 2007 se v roce 2005 na primárních 

energetických zdrojích světa podílela ropa z 36,4 %, uhlí z 27,8 %, zemní plyn z 23,5 %, 

vodní elektrárny z 6,3 % a energie získaná štěpením jaderného materiálu z 6,0 %. 

Celosvětový podíl fosilních paliv a uhlí je tedy zcela zřejmý. V České republice je podíl 

uhlí na celkových energetických zdrojích ještě výraznější. V roce 2005 měla tuhá paliva 

46,5 %, kapalná paliva 20,8 %, plynná paliva 17,0 %, jaderná energie 14,1 %. Zbytek 

připadá obnovitelným zdrojům a dovozu (resp. vývozu) energie.[5] Vlastní zdroje 

kapalných, plynných i jaderných paliv jsou značně omezené, proto je dobývání hnědého 

uhlí základní otázkou energetické politiky našeho státu. 

 
V současnosti je hnědé uhlí jediným významným primárním energetickým zdrojem 

České republiky. Hnědé uhlí se především používá k výrobě elektrické energie v tepelných 

elektrárnách (na celkové výrobě elektrické energie se v roce 2006 uhelné elektrárny 

podílely z 62,1 %, v jaderných elektrárnách bylo vyrobeno 30,9 %), k výrobě tepla, 

zpracovává se v chemickém průmyslu, v nemalé míře se používá k vytápění a k vaření 

v mnoha domácnostech. 

 
V České republice bylo k 31. prosinci 2005 evidováno 55 hnědouhelných ložisek 

s bilančními prozkoumanými zásobami ve výši 2,6 miliardy tun, bilančními vyhledanými 

zásobami ve výši 2,3 miliardy tun a nebilančními zásobami ve výši 4,5 miliardy tun.[6] 

Hlavní ložiska hnědého uhlí se nachází v žitavské pánvi, sokolovské pánvi, chebské pánvi 

a v severočeské hnědouhelné pánvi. V severočeské hnědouhelné pánvi dobývají dva velcí 

rivalové: Mostecká uhelná, a.s., která se od 1. ledna 2009 rozdělila na Vršanskou uhelnou, 

a.s. a Litvínovskou uhelnou, a.s. a Severočeské doly, a.s. 

2. Severočeské doly, a.s., Chomutov 
Akciová společnost Severočeské doly vznikla 1. 1. 1994 rozhodnutím o privatizaci 

podstatné části majetku dvou státních podniků, Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. 

Předmětem podnikání Severočeských dolů, a.s. je těžba, úprava a odbyt hnědého 

uhlí, doprovodných surovin, především keramických jílů, cihlářských jílů, těsnících jílů 
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a keramzitových surovin. Nedílnou součástí podnikání Severočeských dolů, a.s. je 

i nezbytná rekultivace krajiny a zahlazování stop po důlní činnosti, realizace obnovy 

krajiny a ekologické stability území. V rámci regionu jsou Severočeské doly, a.s. největším 

zaměstnavatelem a každoročně přispívají na projekty městům a obcím a na rozvoj regionu. 

Vlastníkem Severočeských dolů, a.s. je elektrárenská společnost ČEZ, a.s., která je 

jediným akcionářem a největším odběratelem.  

 
Skupinu Severočeské doly (konsolidační celek) tvoří mateřská společnost, osm 

dceřiných a čtyři přidružené společnosti. Mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., 

které mají 100% podíl na základním kapitálu společností SD – Rekultivace, a.s., SD - 

Autodoprava, a.s., SD - Humatex, a s., SD - Kolejová doprava, a.s., SD – 1. strojírenská, 

a.s., SD - Vrtné a trhací práce, a s., 98% podíl ve společnosti Skládka Tušimice, a.s., 

a 50,5% podíl ve společnosti PRODECO, a.s. Přidruženými společnostmi jsou VÚHU, 

a.s., SHD KOMES, a.s., ENETECH, a.s. a Coal Energy, a.s. 

2.1 Severočeské doly 
Severočeské doly, a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností v České 

republice, na trhu s hnědým uhlím se v roce 2007 podílely 47,82 %. V posledních pěti 

letech realizovaly hrubou těžbu uhlí v objemu 22,7 milionů tun ročně při skrytí 

76,7 milionů m3 nadložních zemin. Doly Nástup Tušimice těží energetické uhlí v objemu 

13,4 milionů tun ročně a 29,7 milionů m3 nadložních zemin, Doly Bílina těží energetické 

uhlí v objemu 7,3 milionů tun, nízkosirnaté tříděné uhlí v objemu 1,9 milionů tun 

a 43,4 milionů m3 nadložních zemin.[7] 

2.1.1 Doly Nástup Tušimice 
Doly Nástup Tušimice (Obr. č. 1) těží v chomutovské části severočeské uhelné 

pánve na lomu Libouš spolu s postupně dotěžovaným úsekem lomu Merkur (Libouš 

západ). S délkou porubní fronty více než 5 km je nejrozsáhlejším povrchovým dolem 

v mostecké pánvi. Uhelná sloj těžená na ložisku Tušimice-Libouš má mocnost od 25 

do 35 metrů a průměrný obsah popela v bezvodém stavu 36,8 % a obsah síry 2,7 % 

a střední výhřevnost v původním stavu 10,40 MJ.kg-1.[8] Těžené uhlí je využíváno 

k výrobě energetických palivových směsí. Místy byla nejkvalitnější část sloje 

znehodnocena historickou těžbou hlubinnými doly. Nadloží sloje o mocnosti až 120 m je 
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tvořeno jezerními jíly libkovických vrstev. Geologická stavba nadloží sloje je poměrně 

jednoduchá. Prachovité jíly libkovických vrstev lze rozčlenit na spodní vrstvu jílů 

kaolinicko-ilitických a svrchní se zvýšeným obsahem montmorillonitu. Komplikace těžbě 

přinášejí především obtížné geotechnické podmínky v oblasti výchozu sloje 

pod krušnohorským úpatím a místní výskyt zpevněných pelokarbonátových vrstviček. 

 
Technologickým vybavením dolu pro těžbu skrývky jsou rýpadla KU 800, SchRs 

1550  a 1320 řady TC2. Skrývka je dopravována dálkovou pásovou dopravou šíře 1800 

mm na výsypky k zakladačům stejné řady. Na uhelném lomu jsou pro těžbu uhlí nasazena 

rýpadla KU 300 S a K 800 N a související zařízení řady TC1. Uhlí je po úpravě drcením 

a homogenizací dopravováno pásovými dopravníky šíře 1200, 1600 mm do Elektráren 

Tušimice - ČEZ nebo na nakládací zásobník s následnou další kolejovou dopravou 

k určenému odběrateli. Pro zajištění stálosti kvality odbytových uhelných produktů je 

v provozu homogenizační skládka; téměř veškeré těžené uhlí (cca 90%) musí být 

homogenizováno a upravováno, protože bez provedené homogenizace by bylo prakticky 

neprodejné. Homogenizací se snižuje obsah síry a zvyšuje se výhřevnost. Dominantním 

odběratelem uhlí z produkce Dolů Nástup Tušimice jsou ekologizované elektrárny ČEZ 

a.s. Praha. 

2.1.2 Doly Bílina 
Doly Bílina (Obr. č. 2) těží v mostecké části severočeské uhelné pánve na lomu 

Bílina, se svou hloubkou kolem 200 m (nejnižší bod je na 45 metrů n. m., hrana nejvyššího 

skrývkového řezu je na kótě 230 - 300 metrů n. m.) je nejhlubším dolem v mostecké pánvi. 

Uhelná sloj těžená na ložisku "Velkolom Maxim Gorkij" má mocnost od 25 do 35 metrů 

a průměrný obsah popela v bezvodém stavu 26,9 % a obsah síry 1,03 % a střední 

výhřevnost v původním stavu 13,93 MJ.kg-1,[8] nejkvalitnější těžené uhlí T1 má 

výhřevnost v původním vzorku až 24,88 MJ.kg-1, tj. jako černé uhlí. Místy byla 

nejkvalitnější část sloje znehodnocena historickou těžbou hlubinnými doly. Nadloží sloje 

o mocnosti až 200 metrů je tvořeno z větší části usazeninami tzv. bílinské delty z menší 

části jílovými jezerními usazeninami libkovických vrstev. Z dosavadní dokumentace je 

zřejmé, že těleso bílinské delty je tvořeno velmi složitým komplexem písčitých deltových 

těles, vrstev jezerních jílů a spleti písčitých výplní říčních koryt s lemy jílovitých nivních 

usazenin. Složitá geologická stavba přináší komplikace pro těžbu v podobě výskytu 
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zvodnělých písčitých těles, obtížně dobyvatelných těles pískovců a vrstev jílovců 

s výskytem pevných pelokarbonátových proplástků. Další komplikace přináší nutnost 

odtěžení dříve založených výsypek z Lomu Maxim Gorkij Braňany. Braňanská výsypka 

v jižním křídle lomu brání vyuhlování výchozu uhelné sloje a Teplická výsypka byla 

založena v postupu současné porubní fronty a váže uhelné zásoby na lokalitě „Albert“. 

 
Těžbu skrývky na 5 skrývkových řezech zajišťuje technologický celek řady TC3, 

skládající se z rýpadla K 10 000, dálkové pásové dopravy šíře 2200 mm a zakladače 

ZP 10 000 zakládajícím hmoty na vnější výsypce Pokrok. Dále technologické celky TC2 

tvořené rýpadly KU 800 a K 2000, dálkovou pásovou dopravou šíře  1600 až 2200 mm 

a zakladači ZPD 8000, ZP 5500 a ZP 6600 zakládajícími na vnitřní výsypce. Na uhelném 

lomu jsou pro těžbu skrývky nasazena rýpadla KU 300 S a K 650 (vzhledem k velké 

poruchovosti bude rýpadlo K650 od 1. 4. 2009 nahrazeno rýpadlem KU 300 S z Dolů 

Nástup Tušimice) řady TC1 zajišťující zčištění uhelné sloje, pro těžbu uhlí jsou nasazena 

rypadla KU 300 S. Těžené uhlí z lomu je dopravováno do úpravny dálkovou pásovou 

dopravou šíře 1200 a 1600 mm. Neuhelné hmoty jsou dopravovány dálkovou pásovou 

dopravou šíře 1200, 1600 mm na vnitřní výsypku zakladačům ZP 2500, ZP 3500. 

 
Veškeré vytěžené uhlí v závislosti na jeho kvalitě je upraveno tříděním, 

drcením a rozdružováním v Úpravně uhlí Ledvice na obchodní uhelné produkty tříděného 

a prachového uhlí a palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů 

v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu. Uhelné produkty jsou 

upraveny v souladu s jakostními požadavky odběratelů v rozsahu uvedeném v katalogu. 

Expedice uhlí je zajištěna pro široké spektrum odběratelů dopravou pásovou, železniční 

a automobilovou. 
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Obr. č. 1 - Doly Nástup Tušimice 



Čeněk Hlavatý: Aplikace CAD/CAM technologií při plánování dobývání 
 
 

2009 
 

 8

 
Obr. č. 2 - Doly Bílina 



Čeněk Hlavatý: Aplikace CAD/CAM technologií při plánování dobývání 
 
 

2009 
 

 9

2.2 Dceřiné a přidružené společnosti 
• SD – Rekultivace, a.s., provádí technické rekultivace (terénní úpravy, zemní práce, 

povážka upravených ploch zúrodnitelnými zeminami, odvodnění (příkopy, 

propustky, nádrže), stabilizace svahů, komunikace), biologické rekultivace 

(založení zemědělské rekultivace včetně následného agrocyklu, založení 

a pěstování lesa, výchova lesa, tj. prořezávky, probírky, postřiky, stavba oplocenek) 

a stará se o údržbu zrekultivovaných ploch, údržba zemědělských rekultivací (orba, 

sečení, postřiky), výsadba a údržba zeleně, pěstební péče o založené kultury. 

 
• SD – Autodoprava, a.s., zabezpečuje služby zejména pro mateřskou společnost, 

poskytuje přepravní výkony zejména v oblasti nákladní a speciální dopravy, 

autoopravárenství a ostatní služby. 

 
• SD – Humatex, a.s., se zabývá těžbou, fyzikální a chemickou úpravou 

oxyhumolitu, výrobou a prodejem produktů z oxyhumolitu vyrobených. 

 
• SD – Kolejová doprava, a.s., specializuje se na provozování železničních drah – 

vleček a drážní dopravy na nich jak drah Severočeských dolů, tak i drah cizích 

na jejich styku s drahami Severočeských dolů. 

 
• SD – 1. strojírenská, a.s., která navázala na dlouholeté zkušenosti personálu 

s opravami a údržbou těžební technologie a úspěšně je využívá i nadále 

při realizacích výkonů pro mateřskou společnost. Vedle této hlavní činnosti se daří 

s poskytovanými službami a výrobky i expandovat na vnější trhy zejména v oblasti 

strojírenské výroby a exportu. Neméně významnou část výroby tvoří novovýroba 

náhradních dílů těžební a dobývací technologie a aktivní účast na investiční 

výstavbě Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice. 

 
• SD – Vrtné a trhací práce, a.s., zajišťuje vrtný průzkum, vrtné a trhací práce 

pro mateřskou společnost i pro další těžařské a stavební firmy. Hlavním předmětem 

činnosti je provádění trhacích prací, výzkum, výroba, ničení, zneškodňování, 

zpracování, nákup a prodej výbušnin. 
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• Skládka Tušimice, a.s., se specializuje na nakládání s komunálními odpady 

z  oblasti měst Chomutova, Kadaně a Klášterce nad Ohří, kteří jsou akcionáři 

společnosti, s odpady vznikajícími při dobývání, úpravě a dopravě uhlí a podniká 

v oblasti s nakládáním s nebezpečnými odpady. 

 
• PRODECO, a.s., realizuje velké zakázky při obnově důlní technologie uhelných 

společností, Společnost vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu od roku 1945 

více než 30 typů kolesových rypadel a zakladačů v celkovém počtu převyšujícím 

140 strojů. 

 
• Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., je klíčovou institucí pro aplikovaný 

výzkum v oborech nezbytných pro rozvoj hnědouhelného hornictví. Majetková 

účast umožňuje Severočeským dolům podílet se na řízení a kontrole činnosti 

ústavu. 

 
• SHD - KOMES, a.s., je nástrojem kontroly hospodaření jednoho z hlavních 

dodavatelů materiálu pro výrobní spotřebu společnosti a současně dlouhodobou 

investicí do jejího hmotného majetku vhodného pro podnikání v obchodu, službách 

a cestovním ruchu. 

 
• ENETECH, a.s., je jediným vlastníkem práv k projektové dokumentaci 

společnosti TRANSPORTA a.s. pro Českou republiku a vlastní know-how 

k dobývacím strojům vyrobených v Krušnohorských strojírnách, a.s. pro těžební 

společnosti. ENETECH, a.s. spolupracuje s výrobci celých technologických celků 

a náhradních dílů pro těžební technologie, kterým zajišťuje technickou podporu 

a poskytuje projektovou dokumentaci. 

 
• Coal Energy, a.s., působí jako exportér elektřiny vyrobené v českých uhelných 

elektrárnách a svou činností by měla eliminovat negativní obchodní dopad Jaderné 

elektrárny Temelín.[9] 
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3. Minulost a současnost v báňské přípravě výroby 
na Dolech Bílina 

3.1 Projektování a příprava výroby 
Projektování a příprava výroby dolu probíhají ve třech stupních: 
 

1. Dlouhodobé plánování - Studie 

2. Střednědobé plánování - Předběžné plánovací mapy 

3. Krátkodobé plánování - Roční, čtvrtletní a měsíční plánovací mapy (Technické 

režimy) 

3.1.1 Studie 
Studie řeší rozvoj dolu v delších časových obdobích a má za úkol stanovit základní 

koncepční cíle, stanovit dlouhodobé technologické parametry a investiční záměry, 

případně řešit specifické problémy dolu z dlouhodobého hlediska. 

 
Na vypracování studie se kromě báňských projektantů podílejí i ostatní odborné 

útvary dolu a odborné projekční ústavy. 

 
Dlouhodobé plánování a projektování dolu musí být prováděno na základě 

podrobných geodetických, geologických, petrografických, hydrogeologických, 

geomechanických podkladů. Součástí studie je pak báňské řešení, technologické řešení 

a odvodnění dolu, geomechanický posudek, energetika a obnova báňské technologie, 

kvalita a zpracování vytěženého uhlí, rekultivace a revitalizace krajiny i posouzení 

ekologických vlivů těžby. 

 
Studie hodnotí kapacitní možnosti dolu z hledisek kvantitativních, kvalitativních 

a ekonomických. Takto zpracovaná studie je pak i součástí „Plánu otvírky a přípravy 

dobývání“, který je podkladem pro povolení hornické činnosti ze strany státní báňské 

správy. 

3.1.2 Předběžné plánovací mapy 
Předběžné plánovací mapy detailněji zpracovávají báňský a technologický rozvoj 

dolu na zhruba tříleté období. Podkladem pro tento předběžný projekt je, kromě 

dlouhodobé studie, střednědobý podnikatelský záměr zpracovaný na základě 
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marketingových průzkumů trhu a je podkladem pro ostatní odborné útvary k vypracování 

prováděcích projektů investic do báňské technologie, odvodnění dolu a rekultivací, 

případně pro využití nebilančních zásob uhlí a doprovodných surovin. 

3.1.3 Roční, čtvrtletní a měsíční plánovací mapy 
Roční plánovací mapy, na základě výše uvedených prací, detailně rozpracovávají 

báňské postupy dolu v následujícím roce. Podkladem pro tento projekt je konkrétní 

podnikatelský záměr dolu daný požadavky trhu a finančním plánem. 

 
Roční plánovací mapy řeší projekčně těžbu skrývky, uhlí a doprovodných surovin, 

režim pomocných a přípravných prací zajišťujících tuto těžbu, kvalitativní rozpady 

těženého uhlí včetně jeho zpracování na ÚUL, plán technické údržby a energetického 

i finančního zajištění provozu dolu v následujícím roce. V průběhu roku je tento projekt 

operativně rozpracováván a zpřesňován v čtvrtletních plánovacích mapách a měsíčních 

technických režimech. 

 
Tvorba všech těchto projekčních stupňů je nesmírně náročná na kvalitu 

geodetických a geologických podkladů i na kvalitu práce projektantů. V období poslední 

10 let se tato kvalita s prudkým rozvojem výpočetní techniky dostala na nesrovnatelně 

vyšší úroveň. 

 
Před zhruba 10 lety byly jedinými nástroji a pomocníky projektanta a přípraváře 

důlní a geologické mapy na papírových médiích, polární planimetr, pravítko, kružítko 

a tužka, v současné době je hlavní nástrojem projektanta stále výkonnější PC. 

 
Tento způsob práce umožňuje projektovat těžbu dolu daleko rychleji a kvalitněji, 

než tomu bylo dříve. Papírové mapy byly nahrazeny digitálním modelem terénu, který je 

pravidelně doplňován novými daty získanými pomocí letecké fotogrammetrie a digitálním 

modelem sloje, který obsahuje přesné morfologické a kvalitativní údaje o sloji získané 

digitalizací parametrů z vrtného průzkumu. Tyto údaje jsou neustále upřesňovány 

a doplňování geologickou dorozvědkou. 

Tvorba projektů nad těmito trojrozměrnými digitálními modely se pomocí 

speciálního softwaru, který je rovněž pravidelně zdokonalován, neustále zrychluje 

a zkvalitňuje práci báňských projektantů. Zavedení výpočetní techniky umožňuje 
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projektantům v relativně krátkém čase operativně reagovat na nepředvídatelné změny 

v provozu, případně vytvářet studie či projekty nižšího stupně ve variantách. 

3.2 Plánování na „papírových“ mapách 
Základem plánování před nástupem počítačů byla mapa povrchové situace 

v měřítku 1 : 2000, kterou tiskl a distribuoval odbor hlavního měřiče a geologa. 

 
Projektant nebo technik báňské přípravy měli k dispozici své vědomosti a znalosti 

o horním právu, zákonech a vyhláškách týkajících se hornické činnosti, o technologických 

postupech, o studiích rozvoje lomu a podnikatelských záměrech, o aktuálním stavu 

provozu a dobývání, o dosahových parametrech používané technologie, mapu hlavy a paty 

uhelné sloje, kreslící pomůcky (tužku, pravítko, křivítka, kružítko), polární planimetr 

(plochoměr) a kalkulačku.  

 
Postup projektanta nebo báňského přípraváře bylo možno rozdělit do tří fází. 

V první fázi musely být mapy dodávané odborem hlavního měřiče a geologa, které byly 

aktualizovány průběžným pozemním měřením a pomocí pozemní a letecké 

fotogrammetrie, doplněny o plánovaný stav na konci období na základě předchozích plánů 

s ohledem na skutečný postup dobývacích a zakládacích velkostrojů a postup malostrojové 

technologie. Takto doplněný stav byl požit jako výchozí pro další plánování. 

 
Ve druhé fázi musel projektant nebo báňský přípravář provést rozbor současné 

situace, vyhodnotit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit nejen kvantitu a kvalitu těžené 

uhelné substance, ale i těžbu a zakládání skrývkových hmot. Na základě znalostí 

vývojových studií, předběžných plánovacích map a skutečného stavu báňského provozu, 

musel zvolit optimální postupy jednotlivých dobývacích a zakládacích velkostrojů 

i malostrojové technologie tak, aby bylo vyhověno nejen požadavkům plnění 

podnikatelského záměru, ale především požadavkům na bezpečnost osob a provozu. 

Ve třetí fázi musel projektant nebo báňský přípravář závěry svého rozboru přenést 

na mapu. Pomocí tužky, kružítka, křivítek a pravítka nakreslil plánovaný postup, pomocí 

planimetru stanovil plochu postupu a vynásobením plochy průměrnou výškou řezu stanovil 

objem hmot v plánovaném postupu, následně plánovaný postup změnil tak, aby kubatura 

plánovaného postupu souhlasila s podnikatelským záměrem. Přesnost výpočtu kubatury 

byla závislá na pečlivosti při zjišťování průměrné výšky plánovaného řezu.  
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Pro určování ploch se na Dolech Bílina používal planimetr Ushikata X-Plan 360C, 

který umožňoval zjišťování souřadnic, měření dílčích a celkových délek křivek, měření 

poloměrů a měření ploch. Naměřené hodnoty bylo možno vytisknout na minitiskárně nebo, 

po připojení k PC, exportovat do textového souboru. Tento způsob začal být využíván 

k digitalizaci plánovaných postupů. 

 
Po nakreslení postupů všech velkostrojů a malostrojové technologie se plánované 

dobývací řezy a etáže výsypek zvýraznily barevnou tužkou, doplnily svahovými značkami 

a kótami, barevně se zvýraznily plánované přestavby pásové dopravy a plánované změny 

v odvodňování řezů. Takto upravené mapy byly vráceny odboru hlavního měřiče 

a geologa, kde byly mapy překresleny a následně distribuovány určeným osobám. 

 
V současné době si již výrobu map nebo sledování těžby v povrchových dolech 

nedovedeme představit bez využití fotogrammetrie.  

3.3 Fotogrammetrie 
Ottův slovník naučný uvádí, že „fotogrammetrie jest moderní způsob použití 

fotografií terrainu ku zhotovení plánu situačního a výškopisného. Způsob použití 

fotografických snímků krajiny jest dvojí. Prvý zakládá se na té okolnosti, že fotografický 

obraz není vlastně nic jiného nežli na základě centrálného či, lépe řečeno, perspektivného 

promítání sestrojený obraz fotografovaného předmětu nebo krajiny, a tak jako možno 

z půdorysu a nárysu nějaké budovy sestrojiti pohled perspektivný, možno i obráceně 

za určitých podmínek z obrazu fotografického sestrojiti půdorys a nárys. Způsobu tohoto 

užívá se při fotogrammetrickém stanovení půdorysu nějaké budovy. Pro práce vyměřovací 

v rozsáhlejší míře nehodil by se tento způsob dobře, tu používá se známé methody 

protínání kupředu při stole měřickém. Na měřickém stole zaměří se dioptrem postupně 

na jednotlivé body terrainu a rayony se tužkou na papíře označí. Se stanoviska druhého, 

při orientované poloze stolu, protnou se tyto rayony a tím stanoven jest obraz terrainu 

ve smyslu horizontálném. Orientovaný obraz fotografický poskytuje nám ihned najednou 

obrazy celé řady objektů a bodů, a známe-li onen střed promítání (zde střed perspektivní), 

můžeme si spojením obrazu bodu na fotografii se středem perspektivním stanoviti 

příslušný paprsek promítací a tím tedy visuru a rayon netoliko pro jediný bod, nýbrž týmž 

způsobem pro všechny body na fotografii zobrazené. Podobným způsobem stanovíme si 
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z orientovaného obrazu v poloze druhé, určené vzhledem ku poloze prvé, příslušné rayony 

průsečné a spojením příslušných bodů zhotovíme pak situaci fotografovaného 

terrainu.“[10] 

 
V současnosti definujeme fotogrammetrii jako vědu, způsob a technologii, které se 

zabývají získáváním dále využitelných měření, map, digitálního modelu terénu a dalších 

produktů, které lze získat z fotografického záznamu. Fotografický záznam lze provádět 

formou analogové světlocitlivé vrstvy (běžná fotografie) nebo nově jako digitální záznam; 

slovo fotografie má svůj původ v řečtině (Fotos – světlo a Graphos – záznam, kresba). 

 
Fotogrammetrie snižuje potřebný čas ke sběru dat při mapování i při průzkumech 

krajiny pomocí snímků. Tvoří součást dálkového průzkumu Země, protože zobrazení 

skutečnosti se děje bez dotykového měření, na dálku. Má dosud řadu nevyřešených 

problémů, které jsou předmětem výzkumu, ale přesto je nejrozšířenější mapovací metodou 

na světě. Je to zapříčiněno jednak možností mapovat rozsáhlá území, aniž by na ně musela 

vstoupit lidská noha, jednak tím, že metody vyhodnocení umožňují přímý, často 

automatický, převod údajů ze snímků do rozsáhlých datových souborů, jako jsou digitální 

modely terénu, geografické informační systémy, ortofotomapy atp. 

3.3.1 Význam fotogrammetrie 
V současné době si již nelze představit výrobu map bez využití fotogrammetrických 

metod nejen při pořizování topografických map malých a středních měřítek, ale i při 

mapování ve velkých měřítkách a při tematickém mapování. Tak např. u topografického 

mapování se snížily zavedením fotogrammetrie náklady o 1/3 a čas asi o 1/2 ve srovnání 

s geodetickými metodami.  

Fotogrammetrie nachází stále větší uplatnění i v jiných oborech. Především 

ve stavebnictví se fotogrammetricky sledují a kontrolují stavby, provádí se dokumentace 

stavebních objektů. Při územním plánování poskytují snímky neocenitelné informace. 

Ve strojírenství fotogrammetrické metody dovolují zjišťovat přesné rozměry a přispívají 

ke zpracování programu pro číslicově řízené obráběcí stroje, měří se fotogrammetricky 

deformace, kontrolují umístění obráběcích strojů apod. V oblasti bezpečnosti silničního 

provozu se fotogrammetrie využívá při dokumentaci větších dopravních nehod a sledování 

povrchu vozovek. 
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Uplatnění našla fotogrammetrie i v lékařství (sledování pooperačních stavů, 

dokumentace při tvorbě protéz), v modelovém výzkumu (prostorové určení bodu 

na modelech), v hydrotechnice (sledování vlnění, zanořování plavidel) apod.  

 
Obrovského zdroje informací, které snímky poskytují, využívá zemědělství, 

lesnictví, ochrana životního prostředí, geologie, hydrologie a řada dalších oblastí.[11 - 15] 

3.3.2 Oblasti využití fotogrammetrie 
a) Státní mapová díla (resort ČÚZK) - topografické mapy (1:10 000) 

b) Vojenské topografické mapy (Armáda ČR) 

c) Informační systémy - GIS   (státní správa, správci sítí) - informační vrstvy GIS 

d) Stavebnictví (projekční a stavební firmy) - podklady, dokumentace, určení 

deformací 

e) Životní prostředí (správy NP a CHKO, ÚHÚL) - lesnické mapy, pasporty zeleně, 

monitoring, kalamity, skládky, znečištění 

f) Památková péče (památkáři, architekti) - dokumentace, podklady 

g) Ostatní oblasti           

• územní plánování - 3D modely zástavby, DMT 

• vodní hospodářství - povodně     

• inventarizace - doly, lomy, skládky    

• strojírenství - kontrola přesnosti, testování  

• medicína       

3.3.3 Rozdělení fotogrammetrie 
Podle způsobu snímání můžeme fotogrammetrii rozdělit: 

 
a) Pozemní (terestrická) - vyhodnocení měřických snímků zhotovených z pozemních 

stanovišť, využijeme zejména v následujících případech:  

• měření fasád a střech pro účely rekonstrukcí, památkových dokumentací, 

dostaveb objektů vyhodnocením fotografie, pořízené vysoce kvalitním 

digitálním fotoaparátem s proměřenými parametry, lze velmi věrně 

znázornit skutečný stav složitých fasádových výzdob a deformační trhliny 

v objektech, 

• výkonný pomocník při archeologických nálezech, 
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• zaměřování podzemních prostor, 

• určení objemu vytěžené horniny v povrchových dolech, 

 
b) Letecká - pro polohopisná a výškopisná měření ve středních a velkých měřítkách, 

využití leteckého měřického snímkování:  

• výchozí produkt pro fotogrammetrické vyhodnocení, 

• identifikace škod a negativních jevů v terénu, 

• šikmé snímky lokalit a objektů, 

• pořizování fotoplánů a ortofotomap pro účely digitálních map měst a obcí,  

• pořízené mapy usnadňují orientaci v mapovém podkladu a zaručují možnost 

mít, 

• vždy k dispozici aktuální stav zástavby, výstavby, atd., 

• projekční práce, digitální model terénu, 

 
c) Družicová - zjišťování geometrických vlastností a polohy objektů z družicových 

obrazových záznamů. 

 
Podle způsobu zpracování informací: 
 

a) Analogová - vyhodnocení fotografických měřických snímků na analogových 

vyhodnocovacích přístrojích, realizujících vztahy mezi snímkovými a geodetickými 

souřadnicemi mechanickou nebo optickou cestou, 

 
b) Analytická - vyhodnocení měřických snímků, kdy výchozími hodnotami jsou 

přesně měřené snímkové souřadnice na negativech (pozitivech) snímků, 

 
c) Digitální - měřické snímky jsou převedeny do číslicové formy skenováním 

na speciálních fotogrammetrických skenerech. 

Podle počtu vyhodnocovaných snímků: 
 

a) Jednosnímková – slouží k vyhodnocení rovinné souřadnice objektu, 

 
b) Dvousnímková – slouží k vyhodnocení prostorových souřadnic objektu, zde 

rozlišujeme: 

• stereofotogrammetrie – osy záběru jsou prakticky rovnoběžné, 
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• průseková fotogrammetrie – osy jsou konvergentní. 

 
Podle druhu záznamu výstupních hodnot: 
 

a) Grafická – v reálném čase se vykreslují na kreslící stůl, 

 
b) Numerická – automatický záznam na paměťové médium, výsledkem je vektorový 

nebo bitmapový soubor. 

3.3.4 Oddělení fotogrammetrie na Dolech Bílina 
Oddělení fotogrammetrie je součástí Odboru měřictví a geologie a má pouhé dva 

techniky. Jejich úkolem jsou přípravné a terénní práce před leteckým snímkováním a práce 

laboratorní. 

 
Přípravné práce představují volbu a signalizaci vlícovacích bodů, terénní práce pak 

jejich fyzické zaměření. Jestliže v pozemní fotogrammetrii se vlícovací body používají 

jako kontrolní, u letecké fotogrammetrie jsou nezbytně nutné pro určení některých prvků 

vnější orientace (často neznáme absolutní hodnoty stanovisk a rotací). Jejich souřadnice se 

určují geodetickým měřením. Při rozmísťování vlícovacích bodů je třeba dbát na jejich 

viditelnost a rozlišitelnost na snímku. Body je vhodné dočasně stabilizovat a po dobu než 

je ohlášeno skončení snímkování udržovat (zarůstání, poškození). Je možné použít fyzické 

prvky v krajině (kanály, obrubníky, průsečíky cest, vodorovné dopravní značky aj.), nebo 

instalovat umělé signály (středový čtverec se 3 nebo 4 rameny). 

 
Laboratorní práce představují nejdůležitější část práce fotogrammetra, vyhodnocení 

leteckých snímků a vytvoření výstupů sloužících k vytvoření digitálního modelu terénu, 

který je základním kamenem plánování a báňské přípravy. 

 
Na Dolech Bílina se v současnosti používá letecká dvousnímková stereogrammetrie 

s analytickým vyhodnocením leteckých snímků.  

 
Letecké snímkování se provádí v nepravidelných intervalech. Celý dobývací 

prostor se snímá ve čtyřech řadách, dvě řady pro dobývací stranu a dvě pro zakládací. 

Dobývací strana se snímá v přibližně měsíčních intervalech, zakládací strana šestkrát 

za rok. Snímkování provádí externí firma, která používá letecké měřické komory MRB 
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od firmy Zeiss Jena s rozměrem snímků 230 x 230 mm, snímky musí zajišťovat 60% 

překryt a jsou snímány z letové hladiny 1200 až 1500 m. 

 
K stereofotogrammetrickém vyhodnocování snímků slouží přístroje Dicomat 

od firmy Zeiss Jena, který vyniká jednoduchostí, ale ovládání vyžaduje dobrou koordinaci 

pohybů, a zařízení Planicomp P3 od firmy Opton Oberkochen pro analytické mapování, 

analytickou aerotriangulaci a tvorbu digitálního modelu, ovládání je použitím speciálního 

P-kurzoru a tabletu méně náročné na koordinaci. 

 
Při stereofotogrammetrickém vyhodnocování snímků je nutné určit prvky vnitřní 

a vnější orientace. Prvky vnitřní orientace jsou známy s dostatečnou přesností, prvky vnější 

orientace (6 pro každý snímek, celkem tedy 12) lze obnovit při vyhodnocení, ale určení 

všech 12 prvků najednou by bylo obtížné. Proto se celý proces přípravy – orientace snímků 

– dělí na relativní orientaci a orientaci absolutní. 

 
Úkolem relativní orientace je vytvoření modelu bez vertikálních paralax. Znamená 

to, že při usazení měřické značky na příslušném bodě nevzniká její dvojí obraz nad sebou, 

ale vidíme značku, pokud ji umístíme výškově shodně na zobrazený bod, zřetelně 

a jednoznačně i s obrazem stereomodelu. Navíc relativní orientací určíme automaticky 

5 prvků vnější orientace. K tomu je potřeba provést měření minimálně na 5 bodech (lépe 

však na 6 až 8), jejichž prostorové souřadnice však nemusíme znát, musíme je jen správně 

ztotožnit na obou snímcích. Zjednodušeně lze říct, že relativní orientací se vytvoří 

dokonalý stereoskopický model bez ohledu na měřítko a jeho prostorovou polohu. 

 
Úkolem absolutní orientace je najít vhodným postupem zbývajících 7 prvků vnější 

orientace a „usadit“ tento model do prostoru, aby měřené souřadnice bodů v modelu 

odpovídaly souřadnicím bodů ve skutečnosti. K tomu potřebujeme v každém stereomodelu 

alespoň 4 vlícovací body (což je ale minimum, lepší řešení je s více body), tedy body 

viditelné na obou snímcích, se známými geodetickými souřadnicemi. Zjednodušeně 

řečeno, absolutní orientací se celý model uvede do správného měřítka, posune a prostorově 

pootočí tak, aby poloha a výška bodů určovaných ze stereoskopického modelu přesně 

souhlasila se souřadnicemi bodů určených geodeticky. 
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Po skončených orientacích lze již vyhodnocovat přímo prostorové modelové 

souřadnice a ty převést buď analogově, nebo analyticky do geodetického souřadnicového 

systému. Veškeré výpočty provádí specializovaný software, fotogrammetr „pouze“ 

posunuje značku po stereoskopickém modelu, odečítá souřadnice a na obrazovce počítače 

kontroluje vyhodnocovaný stav. 

 
Na přístroji Planicomp je nainstalován software MicroStation, který hodnoty 

zapisuje do souboru ve formátu DGN. Formát DGN (z anglického DesiGN) je základním 

formátem výkresů firmy Bentley Systems. Je primárně vektorovým formátem, ale mohou 

v něm být uložena i rastrová nebo popisná data (ve formátu XML) technické dokumentace, 

tj. výkresů, schémat, map 3D modelů apod.  

 
Přístroje Dicomat mají nainstalován vlastní software firmy Zeiss, který pracuje pod 

operačním systémem DOS a naměřené hodnoty zapisuje do  souboru formátu LAK; ten je 

nutné převádět do souboru ve formátu DXF, který využívá většina CAD systémů a také 

programy pro tvorbu a správu topografických dat TopoL (inženýrské sítě, polohopis, cesty, 

poruchy a skluzy, prostory bývalé činnosti při hlubinném dobývání, hranice vyuhlení, 

bilance zásob apod.) a programy pro tvorbu a úpravu digitálního modelu a projektování 

lomového dobývání Atlas DMT. 

3.4 Formát DXF 
Formát DXF (z anglického Drawning eXchange Format) je jedním z nejvíce 

rozšířených formátů vektorových dat a de facto se stal standardem v oblasti vektorové 

grafiky. Byl vyvinut firmou Autodesk Inc., jejíž produkty AutoCad jsou nejrozšířenějšími 

a nejpoužívanějšími CAD aplikacemi. 

 
Formát DXF je formát otevřený, není nic jiného než prostý textový soubor, který 

lze vytvořit či editovat v libovolném textovém editoru. Z toho důvodu je velice vhodný 

i z pohledu programátora, protože práce s daty v DXF souboru je díky textové podobě 

jednoduchá a přehledná a umožňuje zabránit nekompatibilitě různých aplikací, které 

s tímto formátem pracují. 
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3.4.1 Struktura DXF souboru 
DXF soubor je rozdělen do sekce hlavička, sekce tříd, sekce tabulek, sekce bloků, 

sekce entit a sekce objektů. 

• Sekce hlavičky obsahuje počáteční nastavení proměnných ve výkresu, 

• sekce tříd slouží především ke komunikaci vnějších aplikací (VBA, C++, 

Java, apod.) s DXF soubory, 

• sekce tabulek definuje nastavení prvků výkresu, např. tabulka typů čar, 

tabulka vrstev, tabulka textových stylů apod., 

• sekce bloků definuje bloky vložené do výkresu, 

• sekce entit obsahuje vlastní grafická data výkresu, 

• sekce objektů slouží pro ostatní data výkresu, nikoliv však grafická. 

 
Základním stavebním kamenem DXF je tzv. skupina neboli dvojice řádků, z nichž 

první obsahuje číselný kód určující, o jaký typ dat se ve skupině jedná, druhý řádek 

představuje vlastní hodnotu skupiny; pro názornost si uveďme malý příklad; mějme DXF 

soubor obsahující jedinou entitu, např. LWPOLYLINE. Sekce entit tohoto souboru by pak 

vypadala: 
  0 
 SECTION 
  2 
 ENTITIES 
  0 
 LWPOLYLINE 
  8 
 0 
  6 
 CONTINUOUS 
  62 
 8 
  90 
 3 
  39 
 3.90 
  10 
 6.55 
  20 
 -2.95 
  10 
 8.70 
  20 
 -3.39 
  10 
 10.70 
  20 
 -3.28 
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  0 
 ENDSEC 
 

Skupina 0 označuje vždy začátek nějaké části výkresu, v tomto případě začátek 

sekce. 

Skupina 2 uvádí název dané části výkresu, v tomto případě určuje, že jde o sekci 

entit. 

Skupina 0 označuje začátek entity LWPOLYLINE, skupina 8 určuje název vrstvy, 

do níž entita patří, skupina 6 typ čáry, skupina 62 barvu entity, skupina 90 uvádí počet 

vrcholů lomené čáry, skupina 39 určuje DXF parametr Thickness, skupiny 10 a 20 definují 

souřadnice vrcholů. 

Skupina 0 s hodnotou ENDSEC označuje konec sekce entit. 

Význam číselných kódů je předem definován v Referenci DXF [16], kterou firma 

Autodesk každoročně aktualizuje. 

3.4.2 Využití DXF souboru 
DXF soubor má k dispozici velké množství entit, které vyjadřují geometrii objektu.  

 

LWPOLYLINE – rovinná lomená čáru složená z úseček a kružnicových oblouků, 

její výška a natočení je zadávána pomocí parametrů Thickness a Extrusion direction. 

POLYLINE – prostorová lomená čára, tvořící prostorovou polygonovou síť. 

SPLINE – obecná prostorová nebo rovinná křivka. 

LINE – úsečka zadaná souřadnicemi koncových bodů. 

MLINE – liniový prvek složený z více čar různého typu a tloušťky. 

SHAPE – obdélník, je zadán bodem vložení, velikostí, úhlem rotace, sklonem 

a poměrem délek stran. 

3DFACE – rovinná plocha o třech, resp. čtyřech rozích. 

SOLID – translační těleso s rovinnou základnou o třech, resp. čtyřech rozích, jehož 

výška a natočení je zadávána pomocí parametrů Thickness a Extrusion direction. 

ARC – kružnicový oblouk, nastavením parametrů Thickness a Extrusion direction 

vznikne válcová plocha. 

CIRCLE – kružnice, nastavením parametrů Thickness a Extrusion direction lze 

vytvořit translační plochu. 
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ELLIPSE – elipsa, nastavením parametrů Thickness a Extrusion direction lze 

vytvořit translační plochu. 

3DSOLID – těleso obecného tvaru. 

BODY – zcela obecná plocha. 

 
Pomocí těchto entit lze vytvořit libovolný prostorový model, který není ničím 

jiným než běžným CAD výkresem. Pro vytvoření digitálního modelu terénu je zapotřebí 

použít entity POLYLINE, LINE, 3DFACE a SOLID, z nichž nejdůležitější je 3DFACE, 

který zabezpečí trojrozměrnost modelu vytvořením 3d ploch. 

 
Na Dolech Bílina jsou DXF soubory využívány k vytvoření digitálního modelu 

terénu, k převodu digitálního modelu do topografických linií, k převodu topografických 

linií pro zobrazování výstupů nad digitálním modelem terénu, k převodu digitálního 

modelu do aplikace CADu apod. Soubor DXF je výměnný soubor vektorových dat, které 

lze interpretovat ve všech grafických programech, které jsou na Dolech Bílina využívány 

pro projektování, plánování a báňskou přípravu výroby. 

3.5 Digitální model terénu 
Digitální model terénu je matematicko-číselná simulace průběhu terénu. Opírá se 

o kostru význačných prostorově určených bodů v terénu, které jsou vybrány tak, aby co 

nejlépe charakterizovaly vlastní průběh terénu. 

 
Digitální model terénu představuje digitální popis a prezentaci nejen povrchu 

terénu, ale může reprezentovat i jiné povrchy, např. geologická rozhraní, hladinu 

podzemních vod, ložisko vyhrazeného nerostu, průběh uhelné sloje apod.  Průběh terénu 

lze popsat body a liniemi. 

 
a) Body lze rozdělit na body: 

• nesoucí pouze údaj o nadmořské výšce, 

• nesoucí mimo nadmořské výšky i databázi s doplňujícími informacemi. 

 
b) Linie lze rozdělit na linie: 

• obecné vedené po povrchu, 

• popisující průběh terénu, 
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• popisující náhlé změny průběhu terénu, 

• lomové - hrany lomů a výsypek, 

• obecné vedené po povrchu, které zvýrazňují nějaký jev v terénu, 

• strukturní popisující zvláštní prvky terénu - hřbetnice, údolnice, spádnice, 

• horizontálních řezů - vrstevnice, 

• vertikálních řezů - profily. 

 
Digitální model terénu může být: 

• rastrového typu, kdy čtvercová nebo obdélníková síť bodů 

s určenými výškami vzniká jako vedlejší produkt při tvorbě ortofotomapy, 

• vektorového typu, kdy nepravidelná trojúhelníková síť (někdy označovaná 

jako TIN z anglického Trianguled Irregular Network) vzniká změřením 

nepravidelné sítě bodů a povinných spojnic na stereoskopických modelech 

leteckých snímků. Tento typ je vhodnější pro členitý povrch terénu. 

 
Digitální model terénu může být využit jako podklad pro: 

• projekty liniových i plošných staveb, 

• plánování využití krajiny, 

• komplexní pozemkové úpravy, 

• vodohospodářskou činnost, 

• statistické výpočty, 

• vizualizace, 

• plánování důlní činnosti (nejvhodnější je povrch TIN). 

3.5.1 Atlas DMT 
Pro projektování a plánování báňské činnosti je na Dolech Bílina používán program 

Atlas DMT od firmy Atlas, spol. s r. o. Praha, která vznikla v roce 1990 za účelem vývoje 

vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Hlavním účelem programu 

Atlas DMT je tvorba a upravování digitálních modelů terénu a vytváření grafických 

výstupů nad nimi. Na žádost Dolů Bílina byla vyvinuta nadstavba pro projektování 

báňských postupů. 
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Jako první se v roce 1992 začal používat program Atlas DMT verze 1.0. Byl to 

jednoduchý 16 bitový program bez báňské nadstavby a s malou možností úprav modelu, 

využíván byl především k provádění kubaturních měření, plánování se stále provádělo 

na „papírových“ mapách. K přechodu od „papírových“ map k počítačovému plánování 

vedlo uvedení Atlasu verze 3.0. Tato verze umožňovala tvorbu modelu, jeho úpravu, 

vytváření výstupů nad modelem a díky vestavěné báňské nadstavbě usnadnila projektování 

postupů velkostrojů na dobývacích řezech. Bohužel projektování postupů na výsypkách se 

provádělo tzv. natvrdo, vytvořením a úpravou zvláštního modelu. Problém projektování 

výsypek se nepovedlo vyřešit ani u pozdějších verzí 3.5 a 3.8, které se v současnosti 

na Dolech Bílina používají. 

 
Atlas DMT 3.8 je soustava samostatných programů, které můžeme rozdělit do čtyř 

skupin: 

a) programy pro tvorbu modelu 

• Vstupní konverze, Zpětná konverze, Digitalizace, Generace sítě; 

b) programy pro úpravy modelu 

• Editor sítě, Editor těžby, Výběr oblasti, Přenos oblasti, Přejmenování bodů, 

Přetřídění sítě, Test sítě, Zahuštění sítě, Korekce výšek podle okolí, Oprava 

reliéfu, Pokles, Prolínání dvou sítí; 

c) výstupní programy 

• Výpočet vrstevnic, Výpočet objemu, Výpočet objemu vrstev, Sklon, 

Pohledy, pOGLedy, Kres; 

d) konverzní programy 

• Konverze do DXF-3D – vytvořením souboru DXF umožní přenos plochy 

modelu do jiných systémů, např. AutoCAD nebo MicroStation. 

  
Atlas DMT 3.8 je velmi dobrá soustava programů pro práci s digitálním modelem 

terénu s jednoduchým a přehledným ovládáním, bohužel bez možnosti jednoduchým 

způsobem projektovat výsypky.[17] 

 
Revolucí mělo být uvedení Atlasu DMT verze 4.0; nové verze s novým konceptem, 

32 bitové aplikace odpovídající novým trendům. Zásadní změnu přineslo vytvoření nového 

univerzálního prostředí KresCom, které nahradilo Editor sítě a zrušilo Editor těžby. Tím 
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ovšem revoluce skončila. Ve společnosti Atlas došlo k úplné výměně programátorů a noví 

programátoři stáli před problémem neznalosti báňské nadstavby. Verze 4.0 obsahovala 

velké množství chyb a neumožňovala projektování báňských postupů, proto vznikly verze 

4.01 až 4.10, ve kterých byly chyby odstraňovány a doplněna nabídka Těžba. 

 
V dnešní době je na Dolech Bílina k dispozici verze Atlas DMT 4.50.  Bohužel ani 

v této verzi není vyřešeno projektování postupů výsypek, přitom v programech Atlas 

pro stavební geodézii je možnost projektování hald, jam, svahů, zářezů a náspů. 

 
Atlas DMT 4.50 je aplikace s vynikajícím výpočetním jádrem, ovládání je obdobné 

s ovládáním verze 3.8, přesto pro úpravy digitálního modelu terénu je využívána právě 

verze Atlas DMT 3.8. Verze 4.50 je využívána pro konverzi dat, generaci trojúhelníkové 

sítě nebo pro výpočty. Jen pro porovnání: digitální model terénu pro Doly Bílina obsahuje 

337 000 bodů, přes 1 000 000 hran a 675 000 trojúhelníků. Generace modelu ve verzi 1.0 

trvala přes 10 hodin, ve verzi 2.0 4 hodiny, ve verzi 3.0 už jen do 30 minut, verze 3.8 

stejnou úlohu zvládá do 7 minut a verze 4.50 vygeneruje tuto trojúhelníkovou síť včetně 

zavedení spojnic a optimalizace za 117 sekund. Obdobné je to s výpočtem objemů nebo 

objemů vrstev. 

3.5.2 Systém geologického modelu uhelné sloje – digitální model sloje 
Výchozím materiálem pro projektování a přípravu je řádně vedená a souhrnná 

důlně geologická dokumentace neustále doplňovaná o další poznatky o ložisku. Souhrnná 

geologická dokumentace vytváří souhrnný obraz o geologii ložiska nebo jeho částí a o jeho 

zásobách.[18] 

 
K této dokumentaci patří: 

• všeobecná zpráva o ložisku, 

• geologický popis okolí ložiska, 

• geologie vlastního ložiska, 

• kvalitativní a technologická charakteristika užitkového nerostu (uhlí), 

• hydrologické poměry ložiska, 

• geologicko-technické podmínky dobývání, 

• výpočet zásob. 
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Digitalizací údajů geologie ložiska a jakostních a technologických charakteristik 

sloje byly vytvořeny digitální modely geologických vrstev uhlí a jednotlivých 

kvalitativních parametrů. Tyto digitální modely jsou využívány pro výpočty kvality těžené 

uhelné substance, pro zobrazování profilu v daném místě (vrtu) a pro vytváření 

geologicko-technologických profilů plánovaných postupů. 

 
Systém geologického modelu sloje určuje řídící soubor sloj.vic. Je to textový 

soubor, kde je určen adresář, kterém se nachází jednotlivé modely, a řádek „nazvyvrstev“, 

které určují, co bude zobrazeno. V další části jsou v jednotlivých řádcích vypsány modely 

vymezující vrstvu objemově a názvy modelů jednotlivých kvalitativních parametrů 

pro danou vrstvu, jsou odděleny mezerami v pořadí popel bezvodý (pn), síra bezvodá (sn), 

výhřevnost bezvodá (qn) a zdánlivá měrná hmotnost (dn). Tyto parametry mohou být 

nahrazeny konstantami uvedenými v hranatých závorkách. V adresáři modelu uhelné sloje 

jsou umístěny i další digitální modely kvalit, např. obsah vody původní (Wn) a obsah 

arzénu (An). Tyto modely je možno do souboru sloj.vic začlenit analogicky jako výše 

zmínění charakteristiky. Model 400m je umělý horizont, který pomyslně omezuje shora 

rozsah nadloží sloje a umožňuje ve výpočtech separátně spočítat objem nadložních zemin, 

modely HZn jsou vrstvy vzniklé dělení závalových prostorů ve sloji. Na konci souboru 

jsou uvedeny „Nazvysloupu“, tj. jaké popisy budou v zobrazení vrtu, „Maxsloupy“, tzn. 

maximální povolené hodnoty a „Mocnysloup“ určuje, jak bude zobrazena mocnost vrstvy 

nad 19 m – 0 pro plnou barvu, 1 pro čárové zobrazení. 

 
Řídící soubor pak vypadá takto: 

[general] 
Version=1 
Language=cestina 
Defaultdir= C:\Data\Sloj 
[vrstvy] 
Nazvyvrstev=  nad z1 z2 z3 z4 SS CV ST3 T12st TP Sd T1st T21sp T22sp T3sp 
V1 T4sp vA v2 t5sp v3 sp1 v4 sp2 v5 sp3 
 
nad= 400m HZ1 [90] [0.00] [0.00] [2.00] [1.00]  
z1= HZ1 HZ2 [1] [1.20] [15.00] [0.85] [0.74]  
z2= HZ2 HZ3 [1] [1.00] [15.00] [0.60] [0.33] 
z3= HZ3 HZ4 [1] [1.10] [15.00] [1.05] [0.18] 
z4= HZ4 3_500 [1] [1.15] [15.00] [1.20] [0.10]  
SS= 3_500 4_500 p4 s4 q4 d4 [0] 
CV= 4_500 5_500 p5 s5 q5 d5 [0]    
ST3= 5_500 6_500 p6 s6 q6 d6 [0] 
T12st= 6_500 7_500 p7 s7 q7 d7 [0] 
TP= 7_500 8_500 p8 s8 q8 d8 [0] 
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Sd= 8_500 9_500 p9 s9 q9 d9 [0] 
T1st= 9_500 10 p10 s10 q10 d10 [0] 
T21sp= 10 11 p11 s11 q11 d11 [0] 
T22sp= 11 12 p12 s12 q12 d12 [0] 
T3sp= 12 13 p13 s13 q13 d13 [0] 
V1= 13 14 p14 s14 q14 d14 [0] 
T4sp= 14 15 p15 s15 q15 d15 [0] 
vA= 15 16 p16 s16 q16 d16 [0] 
v2= 16 17 p17 s17 q17 d17 [0] 
T5sp= 17 18 p18 s18 q18 d18 [0] 
v3= 18 19 p19 s19 q19 d19 [0] 
sp1= 19 20 p20 s20 q20 d20 [0] 
v4= 20 21 p21 s21 q21 d21 [0] 
sp2= 21 22 p22 s22 q22 d22 [0] 
v5= 22 23 p23 s23 q23 d23 [0] 
sp3= 23 24 p24 s24 q24 d24 [0] 
 
[vrt] 
Nazvysloupu= Ad Sd Qd hustota výkliz 
Maxsloupy= -95 10 2 33 1  
Mocnysloup= 1 
; 
 

Jednotlivé názvy vrstev lze interpretovat takto: 

nad= nadloží, 

z1= horní vrstva závalové směsi, 

z2= druhá vrstva závalové směsi, 

z3= třetí vrstva závalové směsi, 

z4= spodní vrstva závalové směsi, 

SS= svrchní lávka (T3 - T5) uhelné sloje (2 - 4 m), 

CV= jednoduchý proplástek „cvičák“ (0,3 - 0,5 m), 

ST3= vrstva jílovitého uhlí (T3) při stropu střední lávky sloje (0,5 - 1,5 m), 

T12st= svrchní kvalitní (T1 - T2) část střední lávky uhelné sloje (2,5 - 4,0 m), 

TP= výrazný proplástek dělící střední lávku na třetiny „třetinový proplástek“ (1 - 2 m), 

Sd= vrstva jílovitého uhlí nabohacená sulfidy „sirný horizont“ (0,1 - 1,0 m), 

T1st= nejkvalitnější (T1) spodní část střední lávky uhelné sloje (12 - 15 m), 

T21sp=slabě jílovitý (T2) přechod do spodní lávky uhelné sloje (0 - 3 m), 

T22sp=jílovitý přechod (T2 - T3) přechod do spodní lávky uhelné sloje (0 - 3 m), 

T3sp= spodní lávka uhelné sloje (T3 -T4) do 1. výrazného proplástku lávky (2 - 4 m), 

v1= první výrazný proplástek spodní lávky (0,1 - 1,5 m), 

T4sp= spodní lávka uhelné sloje (T4 - T5), většinou poslední bilanční vrstva (2 - 4 m), 

vA= dvojitá 1,5 m vrstva jílovitého uhlí (T5 až nebilanční), 

v2= výrazný proplástek spodní lávky (0,5 - 1,5 m), 
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T5sp= spodní lávka (T4 - T5) uhelné sloje (až 8 m), 

v3= výrazný proplástek spodní lávky (2 - 30 m), 

sp1= spodní sloj - horní třetina, 

v4= vrstva jílu, 

sp2= spodní sloj - střední třetina, 

v5= vrstva jílu, 

sp3= spodní sloj - spodní třetina. 

 
Mimo soubory uvedené v řídícím souboru sloj.vic jsou v adresáři umístěny modely 

3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, které představují model sloje před redukcí v závalových prostorech 

a modely B55 a B60. Tyto modely omezují zdola sloj z hlediska bilančnosti, uhelná 

substance pod B55 má obsah popela vyšší než 55% a pod B60 je obsah popela větší než 

60%. 

 
Problematiku nadložní sloje řeší separátně soubor nadsloj.vic, jde v podstatě 

o charakteristiku jedné vrstvy s analogickými principy jako u souboru sloj.vic. 

 
[general] 
Version=1 
Language=cestina 
Defaultdir= C:\Data\Sloj 
 [vrstvy] 
Nazvyvrstev=  nad NSL 
 
nad= 400m 1a [90] [0.00] [0.00] [2.00] [1.00]  
NSL= 1a 2a p2a s2a q2a d2a [0.00]  
 
[vrt] 
Nazvysloupu= Ad Sd Qd hustota výkliz 
Maxsloupy= -95 10 2 33 1  
Mocnysloup= 1 
; 

 

Výhodou řídícího souboru sloj.vic je právě jeho textová podoba. Jednoduchým 

způsobem jej lze upravovat podle svých potřeb, např. pro znázornění mocnosti nadložních 

zemin a mocnosti uhelné sloje v libovolném bodě stačí umístit aktuální digitální model 

terénu (nazvěme ho lom) do adresáře s modely uhelné sloje a upravit soubor VIC: 

 
[general] 
Version=1 
Language=cestina 
Defaultdir= C:\Data\Sloj 
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[vrstvy] 
Nazvyvrstev=  nad uhli 
 
nad= lom HZ1 [90] [0.00] [0.00]   
uhli= HZ1 B55 [17.94] [1.54] [1.97]   
 
[vrt] 
Nazvysloupu= Ad Sd Qd  
Maxsloupy= -95 10  2  
Mocnysloup= 1 
; 
 

Zobrazení vrtu v programu Atlas DMT 3.8 (Obr. č. 3) pak bude vypadat takto: 

 
Obr. č. 3 - Zobrazení vrtu v programu Atlas DMT 3.8 

 
V další části práce budeme využívat digitální modely lomu, hlavy prvního závalu, 

geologických vrstev uhlí, obsahu popela, obsahu síry a bilanční paty 55. 

3.5.3 Standardy zobrazení technologicko-geologického profilu 
Technologicko-geologický profil slouží k znázornění průběhu vrstev uhelné sloje 

v plánovaném postupu velkostrojů a k získání představy o kvalitě uhlí v tomto postupu, 

zejména o obsahu popela a síry. 

 
Technologicko-geologický profil se zpracovává pro každý řez, na kterém bude 

probíhat těžba. Vzhledem k proměnlivosti uhelné sloje je třeba po každé přestavbě pásové 

dopravy zpracovat nový profil. Potřeba cyklického zpracování technologicko-geologických 

profilů vede k vytvoření standardů, které sjednotí zobrazení profilů. 
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Z následujícího schématu (Obr. č. 4) je patrné barevné rozlišení jednotlivých vrstev 

a obsahu popela a síry v jednotlivých vrstvách,  

 
Obr. č. 4 - Systém zobrazení technologicko-geologického profilu 

 
Obecně platí barevné rozlišení kvality uhlí: 

 
• uhlí označované jako T1 je uhlí s obsahem popela do 19%, je značeno 

barvou červenou (RGB - 255,0,0), 

• uhlí označované jako T2 je uhlí s obsahem popela do 32%, je značeno 

barvou zelenou (RGB - 0,192,0), 

• uhlí označované jako T3 je uhlí s obsahem popela do 45%, je značeno 

barvou modrou (RGB - 0,0,255), 

• uhlí označované jako T4 je uhlí s obsahem popela do 55%, je značeno 

barvou fialovou (RGB - 255,0,255), 

• uhlí označované jako T5 je uhlí s obsahem popela do 60%, je značeno 

barvou šedou (RGB - 128,128,128). 

 
Hlava uhelné sloje HZ1 je značena barvou modrou (RGB - 0,0,255), bilanční pata 

sloje B55 je značena barvou zelenou (RGB - 0,255,0). Označení je shodné s označením 
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obsahu síry a popela ve vrstvě 12 a 13, ale hlava a pata sloje se vyznačují pouze v profilu 

geologických vrstev uhlí, kde nejsou zobrazovány obsahy síry a popela. 

 
Stanovený standard zobrazování technologicko-geologických profilů bude nutné 

včlenit do šablony programu AutoCAD Civil 3D. Podrobný popis standardu a jeho 

včlenění do šablony bude popsáno v části věnované sestrojení technologicko-geologického 

profilu v programu AutoCAD Civil 3D. 
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4. Zavedení nových systémů v báňské přípravě výroby 
na Dolech Bílina 

4.1 AutoCAD 
 

Aplikace AutoCAD byla poprvé představena v listopadu roku 1982 na veletrhu 

COMDEX v Las Vegas. Tato CAD aplikace verze 1.0 provozovaná na počítači IBM v té 

době představovala revoluci. Vyvinula jí nově založená společnost Autodesk vedená 

Johnem Wolkerem původně jako portaci programu MicroCAD. Jedním z hlavních úkolů 

programátorů bylo vejít se do 52kB volné paměti počítače. Byl také definován výkresový 

formát DWG a jeho textová podoba DXF. První verze AutoCADu se prodávala za 1 000 

USD. [19] 

 
V roce 1983 byly uvedeny hned 3 verze 1.2, 1.3 a 1.4, rozšiřující funkčnost 

AutoCADu o kótování, šrafy, barvy nebo pole.  

 
Ve stejném roce začíná Autodesk pracovat na 3D funkcích AutoCADu a v roce 

1984 je představuje ve formě doplňkového modulu „3D Level 1“ pro nový AutoCAD 

Version 2.0. V této verzi se rovněž poprvé objevují pojmenované hladiny, typy čar, 

uchopovací módy, podpora tabletu a atributy bloků. Prodeje za rok 1984 dosáhly 1 mil. 

USD. 

 
V roce 1985 vyšla nová verze 2.1 nabízející možnost spouštění externích programů 

přes ACAD.PGP (v době DOSu velmi významná funkce), polyčáry (křivky), 3D geometrii 

a příkaz HIDE (SKRÝT – v té době výpočetně nejnáročnější příkaz AutoCADu) 

 
Na počátku roku 1986 byl vydán malý update s velkým dopadem na samotné 

uživatele. Verze 2.18 a v ní obsažený programovací jazyk AutoLISP umožňují vývoj 

uživatelských aplikací. V červnu pak přišla na trh nová verze 2.5 (Release 7) se spoustou 

zajímavých novinek. Např. zaoblování, přístup k systémovým proměnným pomocí 

SETVAR (SYSPAR – nastavuje hodnoty systémový proměnných), a další významné 

příkazy jako UNDO (ZPĚT – vrací zpět účinky příkazů), EXPLODE (ROZLOŽ – rozloží 

objekt na jednoduché entity), TRIM/EXTEND (OŘEŽ/ZVĚTŠI – ořeže objekty k zadané 

hranici nebo naopak roztáhne), OFFSET (EKVID – kreslí rovnoběžku), 

DIVIDE/MEASURE (DĚLÚ/DĚLM – rozdělí čáru po zadaných úsecích – počet/délka). 
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Rok 1987 a Autodesk přidal další dvě verze na trh – R 8 zavádí asociativní 

kótování a příkaz 3DFACE (3DPLOCHA – kreslí 3D plochu – jednu plošku) a R 9 přinesl 

kromě typů písmen i podstatné vylepšení uživatelského rozhraní – roletová menu 

a dialogové panely. Deváté vydání navíc vyžaduje pro svou činnost matematický 

koprocesor (80x87, v dnešní době již standardní součást CPU). S těmito verzemi se 

začínáme poprvé setkávat i v Československu. 

 
Release 10 od AutoCADu v roce 1988 přineslo skládané výřezy, UCS (USS – 

nastavuje uživatelský souřadný systém), perspektivní pohledy a 3D síťové modely. Roční 

prodej produktů dosáhl 100 mil. USD. 

 
Na další verzi nás AutoCAD nechal čekat až do roku 1990. R 11 nám představil 

koncept výkresového prostoru a plovoucích výřezů, XREF (připojuje, odpojuje a spravuje 

Xrefy), válcové souřadnice, příkaz SHADE (STÍN), příkazové zkratky (ADAC. PGP), 

zamykání síťových souborů a objemové 3D modelování AME (Advanced Modeling 

Extension – modelové rozšíření). Od nynějška lze programovat nejen v LISPu, ale je 

možné používat i jazyk C (prostředí ADS). AutoCAD začíná podporovat kromě DOSu 

i řady Unix a MacOS. 

 
Velmi oblíbeným se stal AutoCAD R 12 z roku 1992. Přestal využívat úvodní 

textové menu a zavedl dialogové verze příkazů – správce hladin, kótování, vykreslování, 

a jiné. Toto vydání přeneslo rozšíření funkcí o uzlovou editaci, fotorealistické stínování 

(RENDER – spustí renderování) a podporu pro vazbu entit na SQL databáze. Verze se 

prodávala s volitelnými moduly AME, ADE (Data Extension – datové rozšíření) a AVE 

(Visualization Extension – vizuální rozšíření). AutoCAD poprvé podporuje i platformu 

Windows. 

 
Vydání R 13 v roce 1995 bylo velmi kontroverzní. Předchozí verze AutoCADu 

podporovaly různé operační systémy, ale vždy pro každou platformu byla vydána speciální 

verze. R 13 obsahoval v jediné instalaci podporu pro verzi DOS-386 i Windows. Důvodem 

bylo usnadnění přechodu uživatelů z DOSu aplikací na modernější operační systém MS 

Windows. Z programových vylepšení přinesla tato verze například 3D modelář ACIS 

(soubory 3D formátu), rychlý zoom (tím aplikace vytlačovala tehdy populární grafické 

ovladače SoftEngine), podporu OLE a TrueType fontů, text tříděný do odstavců, kontrolu 
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pravopisu nebo aplikace ARX (aplikace programované jazykem C++). R 13 předešla 

problémům s různými standardy 8bitového kódování speciálních národních znaků 

použitím Unicode. Jako první verze podporovala export souborů do formátu DWF. 

V historii však zatím zůstává zapsaná jako verze s největším počtem vydaných oprav. 

 
Rok 1997 znamenal ukončení multisystémové podpory AutoCADu a nadále 

podporu výhradně OS MS Windows. To přineslo možnost zavést ve verzi R 14 nový, 

rychlejší grafický systém HEIDI. Byl posílen objektový princip výkresové databáze. Dále 

verze přinesla funkce pro snazší manipulace s vlastnostmi objektů a řadu funkcí 

pro podporu internetu. Také byly přepracovány funkce pro zpracování rastrových obrázků, 

uchopování a trasování. 

 
V roce 1999 byla uvedena verze AutoCAD 2000. Přinesla poprvé možnost 

pracovat s více výkresy najednou. Funkce DesignCenter nabídlo správu bloků a dalšího 

obsahu výkresů. Nově byly přidány funkce AutoTrack a vlastnosti tloušťky čar. 

Programátorské prostředí VisualLISP se stalo součástí AutoCADu. AutoCAD 2000i 

vydaný v roce 2000 byl menším upgradem, který kromě internetových funkcí také ukončil 

v Evropě starosti s hardwarovým klíčem (hardware jako ochrana licence). 

 
Ještě dnes řadou uživatelů používaný AutoCAD 2002 nabídl vylepšené asociální 

kótování, správu hladin, extrahování atributů bloků a nástroje umožňující webovou 

spolupráci. Rovněž byla nabídnuta kontrola firemních CAD standardů. Rozšiřuje se rovněž 

nabídka licenčního modelu abonentního programu Autodesk Subscription. Nové verze jsou 

nadále vydávány s roční periodou. 

 
V březnu roku 2003 vychází nová verze AutoCADu 2004. Přináší až o 50% 

úspornější DWG formát, nástrojové palety, podporu truecolor, šifrování a elektronického 

podepisování výkresů a export projektů do DWF. 

 
O rok později přichází AutoCAD 2005 s novým konceptem Sady listů – výkresů, 

rozvržení a pohledů pro práci s celým projektem najednou, nové vlastnosti a nástroje 

tabulek nebo textových polí. [19] 
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Tab. č. 1 - Verze programu AutoCAD 
Verze 
AutoCAD vydání nové možnosti 

Verze 1.0 
(Release 1) 

Prosinec 
1982 první verze, veletrh COMDEX 

Verze 1.2 
(Release 2) 

Duben 
1983 kótování bylo za příplatek 

Verze 1.3 
(Release 3) 

Srpen 
1983 zavádí SCI barvy, pružné čáry 

Verze 1.4 
(Release 4) 

Říjen 
1983 nové příkazy, ARRAY, HATCH, UNITS, FILLET, skripty 

Verze 2.0 
(Release 5) 

Říjen 
1984 zavádí typy čar, styly textu, neomezený počet hladin 

Verze 2.1 
(Release 6) 

Květen 
1985 interaktivní výběrové množiny, 3D Level 1 

Verze 2.5 
(Release 7) 

Červen 
1986 kontextová nápověda, obecné UNDO 

Verze 2.6 
(Release 8) 

Duben 
1987 transparentní příkazy, souřadné filtry, 3D Level 2 

Release 9 Září 
1987 první verze vyžadující matematický koprocesor 

Release 10 Říjen 
1988 první česká verze, volba ADE-3 

Release 11 Říjen 
1990 

ADS rozhraní pro kombinované aplikace, síťové zamykání 
výkresů 

Release 12 Červen 
1992 

zrušeno úvodní textové menu, SQL rozšíření, první verze i pro 
WIN 

Release 13 Listopad 
1994 kombinovaná verze DOS/WIN, odstavcový text, spline 

Release 14 Únor 
1997 populární Windows verze, konec podpory jiných OS 

AutoCAD 2000 
(Release 15.0) 

Duben 
1999 Heads-up design, rychlost 

AutoCAD 2000i 
(Release 15.1) 

Červenec 
2000 internetové funkce, SW klíč 

AutoCAD 2002 
(Release 15.6) 

Červen 
2001 XML, licencování, web 

AutoCAD 2004 
(Release 16) 

Březen 
2003 digitální podpisy, truecolor, Text 

AutoCAD 2005 
(Release 16.1) 

Březen 
2004 tabulky, sady listů, textová pole, čtení DWF 

AutoCAD 2006 
(Release 16.2) 

Březen 
2005 dynamické bloky, CUI menu, 3D DWF, výpočty v tabulkách 

AutoCAD 2007 
(Release 17.0) 

Březen 
2006 

roviny a řezy, práce v perspektivním pohledu, nové režimy 
zobrazení 

AutoCAD 2008 
(Release 17.1) 

Březen 
2007 porovnání výkresů, změny viditelnosti jednotlivých hladin 

AutoCAD 2009 
(Release 17.2) 

Březen 
2008 

průniky a ořezy svahů, komunikace s geodetickými zařízeními, 
dynamické propojení koridoru s modelováním zemního tělesa, 
a jiné 
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Nyní opustíme další verze a vydání AutoCADu a zaměříme se na AutoCAD Civil 

3D, který nás zajímá zejména z toho důvodu, že právě na něj byla vyvinuta nadstavba 

pro hornictví. Termín vydání nových verzí je nastaven půl roku po AutoCADu.  

4.2 AutoCAD Civil 3D 
Na podzim roku 2004 přichází na svět poprvé AutoCAD Civil 3D 2005 s kódovým 

jménem Dozer. Tato oficiální verze obsahovala známé AutoCADovské prostředí a většinu 

nám dnes velmi známých funkcí, flexibilní objektové styly, bylo v ní již možné načítat 

body a vytvářet povrchy, navrhovat směrové a výškové vedení, vykreslovat příčné řezy 

atd. 

 
AutoCAD Civil 3D 2006 vydaný na jaře 2006 v USA se do Evropy dostává 

o trochu později. Tato verze byla poprvé v češtině, ale zatím bez českého „Country kitu“. 

Překlad nebyl z nejpovedenějších, ale to postupně napravovaly další verze. Obsahovala 

funkce pro potrubní systémy, přístup pro více uživatelů k databázi bodů, profilů a ploch, 

Nové funkce pro modelování koridorů, API rozhraní atd. 

 
AutoCAD Civil 3D 2007 je aplikace doplněná o zeměměřičské funkce (import, 

vytváření a editace měřených dat) v modulu Survey. Byly rovněž vylepšeny stávající 

funkce pro směrová řešení (geometrie trasy, přechodnice), výšková řešení v profilech, 

podpora projektů pro více uživatelů najednou, potrubní sítě a řády, grafické editační funkce 

modelování koridorů (styly, řezy), nové anotační a profilové funkce, nástroje pro zpřesnění 

prezentace povrchu atd. Také se objevila podpora pro málo známou novinku – řešení 

správy dat uvnitř pracovního týmu pomocí Autodesk Vault. 

 
U verze AutoCAD Civil 3D 2008 je lokalizace opět o krok blíž jazyku českému 

včetně objemnějšího Country kitu. Těm znalých starších verzí pořádně zamotal hlavu nový 

volitelný způsob velikosti anotací (kóty, texty, bloky, šrafy). Objevilo se zjednodušené 

uživatelské rozhraní, výpočetní urychlení některých funkcí, řada nových funkcí pro body, 

křivky a plochy, nové podsestavy modelování koridorů, nové funkce pro řezy, svahování a 

parcely, extrahování dat, export/import do aplikace Google Earth atd.  

 
Při prvním zapnutí AutoCAD Civil 3D 2009 si každý jistě všimne grafické změny 

uživatelského prostředí ve stylu sady MS Office. Další novinkou je podpora práce 
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s velkými modely terénu, a to až do velikosti 1,6 miliónu bodů. Ořez terénu, plocha 

povodí, komunikace s geodetickými dálkoměry, spolupráce se stroji navigovanými GPS, 

výpočet kubatur a hmotníce, Survey Link, snazší modelování koridorů, svahování zemních 

těles, kritérii řízený návrh komunikací, optimalizace tras, vizualizace projektů. [20] 

 
Tab. č. 2 - Verze programu AutoCAD Civil 3D 
Verze 
Civil 3D vydání nové možnosti 

AutoCAD Civil 
3D 2005 

Září 
2004 Načítání bodů, tvorba povrchů, vykreslování příčných řezů 

AutoCAD Civil 
3D 2006 2005 v češtině bez "Country kitu", multiinženýrský přístup k databázi 

bodů, nové funkce pro modelování koridorů 
AutoCAD Civil 
3D 2007 2006 česká lokalizace, modul Survey, Rozšíření pro Google Earth 

AutoCAD Civil 
3D 2008 2007 Anotace, návrhové linie 

AutoCAD Civil 
3D 2009 2008 změna prostředí, kapacita >1,6 mil. bodů, přesuny hmot 

4.2.1 Využití programu AutoCAD Civil 3D 2009 
Program AutoCAD Civil 3D je určen pro tvorbu projektové dokumentace v oblasti 

infrastruktury, pro projektování liniových a plošných staveb, projektování v krajině, 

modelování terénu a pozemkových úprav, je tedy určen pro profesionály v oboru územního 

plánování, jako jsou stavební inženýři, zeměměřiči, stavební technici a projektanti. 

Program přináší komplexní řešení pro práci v prostředí rozsáhlých pracovních týmů 

od počátečního geodetického zaměření přes projekci až po finální terénní úpravy. 

Umožňuje dynamickou koordinaci v čase, takže žádný člen týmu nemusí čekat, až jiný 

člen dokončí nějaký dílčí úkol. Vytvoření báňské nadstavby dělá z Civil 3D ucelený 

program pro projektování báňských postupů, výsypek, odvalů a odkališť. S navazujícími 

programy pak vytváří kompletní systém pro správu geografických informací. 

 
Program AutoCAD Civil 3D je natolik rozsáhlý (uživatelská příručka má přes 2200 

stran), že se blíže seznámíme jen s částmi, které se využívají pro projektování báňských 

postupů a technologicko-geologických profilů. 

4.2.2 Produkty navazující na AutoCAD Civil 3D 2009 
Oblast geografických informačních systémů a mapování obsáhne v pojetí produktů 

firmy Autodesk komplexní řešení pro geodety, kartografy, projektanty pozemkových, 
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liniových a plošných staveb, správce majetku a všech ostatních, kteří se pohybují v oblasti 

infrastruktury. 

 
Do oblasti infrastruktury spadají produkty AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, 

Autodesk MapGuide, AutoCAD Raster Design, AutoCAD Topobase. 

4.2.2.1 AutoCAD Map 3D 
Tento program je určen pro tvorbu, správu a editaci geoprostorových dat. Prodává 

se samostatně, ale je také implementován do AutoCADu Civil 3D, proto obsahuje všechny 

jeho funkce pro tvorbu výkresové dokumentace a rozšiřuje jej o široké spektrum GIS 

funkcí, umožňující práci s geoprostorovými daty, jejich analýzy, plánování, tvorbu 

a publikaci map, návrhy infrastruktury a integraci dat různých typů a formátů do jednoho 

pracovního prostředí. 

4.2.2.2 Autodesk MapGuide 
Autodesk MapGuide je aplikace umožňující přístup ke geografickým datům, jejich 

publikaci a sdílení v prostředí Internetu či Intranetu. 

4.2.2.3 AutoCAD Raster Design 
Tento nadstavbový program AutoCADu slouží pro převod scanovaných výkresů, 

map, leteckých či satelitních snímků do digitální podoby. Zahrnuje v sobě všechny funkce 

pro správu, konverzi a editování všech typů rastrových obrázků a vektorizační nástroje 

pro převod rastrových údajů do vektorové podoby. Nadstavbovým je označen proto, že 

nefunguje jako samostatný program, ale pouze jako nadstavba produktů založených 

na AutoCADu. 

4.2.2.4 AutoCAD Topobase 
Tento program slouží pro navrhování a správu infrastruktury a k řešení praktických 

problémů organizací pracujících na infrastukturních projektech. Umožňuje centralizované 

ukládání a správu grafických, konstrukčních, účetních i jiných textových dat v jedné 

databázi s jednotným zabezpečením, správou i optimalizací. [21] 

4.3 Pracovní rozhraní AutoCADu Civil 3D 2009 
Pracovním rozhraním je nazývána sada nabídek, panelů nástrojů a ukotvitelných 

oken seskupených a organizovaných tak, aby bylo možno pracovat ve vlastním pracovním 
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prostoru. Při používání prostoru se v nabídkách, panelech nástrojů a ukotvitelných oknech 

zobrazují pouze ty možnosti, které se vztahují na daný pracovní prostor. Každá aplikace 

programu AutoCAD Civil 3D, tzn. 3D modelování v AutoCADu, úplná aplikace Civil 3D, 

Map 3D pro geoprostor, zeměměřičství, topografie, vizualizace a renderování, má vlastní 

defaultní nastavení a každý uživatel si může pracovní prostor upravit k obrazu svému tak, 

aby co nejlépe vyhovoval jeho potřebám a zvyklostem. Pracovní rozhraní (Obr. č. 5) se 

skládá z několika součástí. Číslem 1 je označen panel Pracovní prostor, číslem 2 panel 

Vlastnosti, číslem 3 Příkazový řádek, číslem 4 Palety nástrojů a číslem 5 je označen 

Modelový prostor. Neoznačeny zůstaly vlastní programová nabídka, lišty nástrojů, které 

mohou být ukotveny nahoře, vlevo, vpravo nebo libovolně umístěny v modelovém 

prostoru a dolní lišta s půdorysnými informacemi, kurzorovými nástroji, přepínači 

modelového a výkresových prostorů a volbou pracovního prostoru. 

 
Obr. č. 5 - Okno programu AutoCAD Civil 3D 2009 

4.3.1 Pracovní prostor 
Panel Pracovní prostor slouží pro správu projektu. Má tři záložky: Prospektor, 

Nastavení a Survey.  
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Záložka Prospektor slouží přímo pro správu projektu, má 

stromovou strukturu a obsahuje všechny objekty používané 

v projektu. Položka Body slouží pro správu a práci se skupinami 

načtených bodů, položka Povrchy pro správu povrchu, přiřazení 

bodů k povrchu, nastavení stylu zobrazení povrchu nebo 

pro vytváření povrchu, položka Staveniště v sobě sdružuje prvky 

pro správu trasy, podélných profilů, parcel a skupin modelování 

zemního tělesa, položka Koridory pro správu vytvářených koridorů 

a položka Šablony typických řezů slouží pro správu šablon 

typických řezů potřebných pro vytvoření koridoru. 

 
Záložka Nastavení slouží pro nastavení vykreslování 

a chování jednotlivých částí projektu, stejně jako Prospektor má 

stromovou strukturu. Nastavují se zde základní vlastnosti výkresu, 

především jednotky a měřítka, a nastavují se zde styly bodů, styly 

popisků, styly povrchů, styly tabulek, styly profilů apod. 

 
Styl řídí charakteristiky zobrazování objektu, lze je vybírat 

 z přednastavených stylů, upravovat tyto styly nebo si vytvořit zcela 

nové. Tyto styly upravují styl bodu, barvu a tloušťku čar, viditelnost 

či neviditelnost objektů, druhy výplní a jejich barvy, vzhled písma 

popisků a dalších funkcí. Upravené nebo nově vytvořené styly je 

možné pomocí myši přetáhnout do jiného výkresu – tzv. systémem 

drž a táhni (drag & drop) – nebo uložit do vzorové šablony výkresu. 

Zjednodušeně lze říci, že přidáme-li do výkresu jakýkoliv objekt, 

bude bydlet v záložce Prospektor a podle záložky Nastavení bude 

zobrazen. 

 
Záložka Survey slouží ke správě zeměměřičských projektů, 

dat a nastavení. 
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4.3.2 Vlastnosti 
Panel Vlastnosti slouží pro zobrazení a úpravu charakteristik vybraného objektu, 

především pak pro obecné vlastnosti a geometrii objektu, tj. rozměry a umístění objektu 

v projektu. 

4.3.3 Modelový prostor 
Modelový prostor je prostorem pro vytváření vlastního projektu. K modelovému 

prostoru patří karta Model, která slouží k vlastnímu modelování a karty Rozvržení, které 

slouží k vytvoření grafických výstupů. 

4.3.4 Palety nástrojů 
Palety nástrojů jsou univerzální plovoucí okna s  nástroji pro zjednodušení práce, 

na paletách jsou přednastaveny knihovny a ukázky materiálů, stavební, architektonické, 

strojírenské, elektrické prvky, osvětlení, vzorové koridory pro stavbu komunikací apod. 

Palety lze upravovat a vytvářet vlastní, systémem drž a táhni sem lze vložit prakticky 

jakýkoliv příkaz či objekt z aplikace Autodesk Civil 3D. 

4.3.5 Příkazový řádek 
Příkazový řádek slouží pro zadávání příkazů pro práci s programem, příkazy se 

mohou zadávat v angličtině nebo v jejich českém ekvivalentu. 

4.4 Použití AutoCADu Civil 3D 2009 
Při projektování a v báňské přípravě výrobě lze využívat AutoCAD Civil 3D 

při generování a práci s 3D modelem, modelovat zemní tělesa, navrhovat trasy 

a modelovat koridory, vytvářet charakteristické příčné i podélné profily, vizualizovat 

vytvořené projekty, zpracovat data a interpretovat je v geograficko-informačním systému 

pomocí zabudovaného Autodesk Map 3D nebo projekt prezentovat na intranetu nebo 

na internetu. 

4.4.1 Formáty v AutoCADu Civil 3D 2009, import a export dat 
Nejdůležitějším pracovním objektem jsou data, tzn. informace představující 

stávající stav, informace o vztazích v dané oblasti, pomocné údaje o stavu a umístění 

inženýrských sítí, polohopisné údaje, údaje o geologických a hydrologických poměrech, 

o předchozí hlubinné činnosti, o stavu a kvalitě zásob, vlastní projekt, popisky, tabulky 
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apod.  Při projektování nebo báňské přípravě výroby se bez dat nelze neobejít a důležitou 

roli hrají především vstupní data. [22] 

 
AutoCAD Civil 3D podporuje standardní formáty všech produktů Autodesk. 

Projekty je možno ukládat ve výkresovém formátu *.dwg nebo v *.dxf, formáty *.dws 

a *. dwt slouží pro uložení výkresových standardů a šablon. Obecně platí, že soubor 

uložený ve formátu starší verze lze otevřít ve  verzi novější, soubor uložený v novější verzi 

sice lze otevřít ve starší verzi, ale nebude již plně kompatibilní. AutoCAD Civil 3D 2009 

umožňuje uložit výkresová data v DWG formátech pro AutoCAD R14/LT 98/LT 97, 

AutoCAD 2000/LT 2000, AutoCAD 2004/LT 2004 a AutoCAD 2007 a data ve formátu 

DXF pro AutoCAD R14/LT 98/LT 97 DXF, AutoCAD 2000/LT 2000 DXF, AutoCAD 

2004/LT 2004 DXF a AutoCAD 2007 DXF. 

 
Univerzálním formátem, se kterým umí AutoCAD Civil 3D pracovat je LandXML, 

který podporují firmy Autodesk, Bentley, Trimble, Leica, InfraSoft, ViaNova, Eagle Point 

a další. Proto je schéma "LandXML" uznávané jako neutrální (neproprietární) formát XML 

pro výměnu dat pro stavebnictví, dopravní inženýrství, terénní úpravy a geodézii. 

Přes LandXML je možné převádět body, COGO body, skupiny bodů, povrchy, sítě, trasy, 

podélné řezy, příčné řezy, koridory a staveniště. 

 
Novým formátem AutoCADu Civil 3D je formát SDF (z anglického Spatial Data 

Format – formát prostorových dat). Formát Autodesk SDF umožňuje uchovávat geometrii 

a informace o atributu v souborově založeném geoprostorovém formátu. Tento formát dává 

velkou flexibilitu pro přesun dat z jednoho formátu do jiného, včetně do a z formátu DWG. 

 
Projekt je možné převést do formátu DWF (Design Web Format), je to otevřený 

zabezpečený formát vyvinutý společností Autodesk pro sdílení dat prostřednictvím webu. 

Soubory DWF jsou vysoce komprimovány, proto jsou malé, rychle se přenášejí i zobrazují. 

Pro prohlížení slouží zdarma distribuovaný Autodesk True Wiever. 

 

Mimo uvedené standardní formáty umí AutoCAD Civil 3D číst, ukládat (pomocí 

importu a exportu dat) a pracovat s konkurenčními typy dat. Je možno importovat 

Windows Meta File *.wmf, soubory programů Bentley Software a MicroStation 
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ve formátu *dgn (verze V7 a V8), formát *.sat aplikace ACIS a formát *.3ds od 3D Studia. 

Do stejných formátů lze projekt exportovat. 

 
K projektu lze připojit bitmapové a vektorové data pomocí Reference vektorového 

obrazu z menu Vložit. Připojit nebo podkreslit lze soubory bitmapy Windows ve formátu 

*.bmp, *.bid a *.rle, formát grafické výměny *.gif, formáty výměny souborů skupiny Joint 

Picture Exchange Group *. jpg a *.jpeg , obrazové formáty MacIntosh *.pct a *.pict, 

soubory Portable Network Graphics *. png, formát *.tiff, formát True Vision Targa *.tga, 

formát aplikace ZSoft Paintbrush *.pcx, formát z aplikace GIS GeoSPOT *. bil a formáty 

ze čtecího zařízení CALS typ I - *.cal, *.mil, *.rst a *.cg4. 

4.4.2 Povrchy 
Povrchy jsou dalšími základními stavebními bloky v AutoCADu Civil 3D. Povrch 

je 3D geometrickou reprezentací plochy země nebo je (v případě objemových ploch) 

rozdílem či součtem dvou povrchových ploch. Povrchy se skládají z trojúhelníků nebo 

rastrů, které se vytvoří, když aplikace AutoCAD Civil 3D spojí body, které tvoří data 

povrchu. V AutoCADu Civil 3D je možné vytvořit povrch TIN (z vrstevnic, z povinných 

spojnic, z bodů, z DXF), rastrovaný povrch GRID (z DXF, z digitálního výškového 

modelu DEM), povrch objemu TIN a rastrovaný povrch objemu. [22]  

 
Nejběžnější metoda interpolace výškových dat je povrch TIN, kdy povrch sestává 

z trojúhelníků, které tvoří nepravidelnou trojúhelníkovou síť (anglicky Trianguled Irregular 

Network). Čáry nepravidelné trojúhelníkové sítě TIN tvoří trojúhelníky, které vytvářejí 

triangulaci povrchu. Pro vytvoření čar nepravidelné trojúhelníkové sítě TIN spojí aplikace 

AutoCAD Civil 3D dohromady body povrchu, které jsou si nejblíže. Výška jakéhokoliv 

bodu v povrchu je definována interpolací výšek vrcholů trojúhelníků, ve kterém se bod 

nachází. Při vytvoření povrchu z dat bodů se vypočítá Delaunayova triangulace bodů, 

použitím Delaunayovy triangulace neleží žádný bod uvnitř kruhu určeného vrcholy 

jakéhokoli trojúhelníku. Data povinných spojnic (z povinných spojnic, vrstevnic nebo 

hranice) ovlivňují triangulaci povrchu. Hrana povinné spojnice mezi body způsobí, že 

program spojí tyto body s hranou trojúhelníka v trojúhelníkové síti i tehdy, pokud tím bude 

narušena Delaunayova vlastnost. 
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Základním případem v báňské přípravě výroby je vytvoření povrchu ze souboru 

DXF. Letecké snímky povrchové situace jsou na oddělení fotogrammetrie vyhodnoceny 

na výše zmiňovaných přístrojích, výstup ve formátu LAK musí být převeden do formátu 

DXF. Z jednotlivých dílčích vyhodnocených částí vytvoří správce digitálního modelu 

celistvý digitální model celého zájmového území. V současné době jsou výstupy 

zpracovávány pro Atlas DMT. Správce digitálního modelu konvertuje datové soubory 

Atlasu na soubor ve formátu DXF s obsaženým 3D FACE nebo si jej uživatelé DMT Atlas 

mohou vytvořit sami pomocí aplikace DMT Editor sítě. 

 
Po otevření souboru DXF se zobrazí (Obr. č. 6) všechny entity obsažené v tomto 

souboru. 

 
Obr. č. 6 - Zobrazení souboru DXF 

V menu Povrchy se pomocí nabídky Vytvořit povrch otevře okno, ve kterém se 

stanoví název povrchu a styl jeho zobrazení (Obr. č. 7), v tomto případě budou zobrazeny 

hranice a vrstevnice.  
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Obr. č. 7 - Informace k vytvoření povrchu 

 
Povrch lze vytvořit přímo v souboru DXF nebo po převedení do výkresového 

souboru DWG, jenž se provede jednoduše uložením tohoto souboru, defaultně je nastaveno 

ukládání jako DWG pro AutoCAD 2007. Po kliknutí na tlačítko OK se vytvoří povrch, 

který se objeví v Prospektoru. Takto vytvořený povrch se musí nadefinovat. 

 
Definice povrchu se provádí v Prospektoru otevřením nabídky Definice. Zde se 

zvolí výkresové objekty, pravým tlačítkem se vyvolá okno Přidat 

body z objektů výkresu. Zde se zvolí 3D plochy (využití 3D FACE 

z DXF) a zaškrtne se Zachovat hrany z objektů. Po kliknutí na OK 

se v příkazovém řádku objeví k vybrání objektů z výkresu, po 

vybrání bodů myší (lze vybrat všechny body nebo jen určitou část) se v příkazovém řádku 

objeví počet vybraných objektů. Po potvrzení stisknutím klávesy Enter bude povrch 

nadefinován a zobrazen podle nastavení při vytváření povrchu (Obr. č. 8). 
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Obr. č. 8 - Vytvořený povrch 

Tímto způsobem se připraví základní povrch z náletu. Následně se základní povrch 

upraví podle skutečných postupů velkostrojů od provedeného náletu a podle plánovaných 

postupů v daném plánovacím období. Nad takto upraveným „výchozím“ povrchem se 

následně vytváří nové povrchy (modely) na další plánovací období pomocí modelování 

zemního tělesa nebo pomocí koridorů. 

 
„Výchozí“ povrch lze využít několika způsoby. Je možné pracovat s povrchem 

ve výkresu, ve kterém se nachází, nebo je možné využít jej v jiných výkresech. Uložením 

povrchu se vytvoří výkres ve formátu DWG, který lze pomocí referencí připojit k jinému 

výkresu nebo jím lze jiný výkres podkreslit. Toto je vhodné pro vytváření grafických 

výstupů, nikoliv pro vlastní práci v modelovém prostředí, protože takto referencovaný 

povrch nelze využít pro další práci. Exportem povrchu do souboru LandXML, tento soubor 

se může importovat do jiného výkresu. Výhodou je možnost práce s tímto importovaným 

povrchem, nevýhodou pak zvětšování datového objemu zpracovávaného projektu. 

Nejvýhodnějším způsobem je vytvoření a využívání datových zkratek. 
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4.4.3 Datové zkratky 
Datové zkratky poskytují kompletní kopie odkazů u objektů, které se mohu vložit 

do jednoho nebo více výkresů. [22]  

 
Datové zkratky je možné vytvářet 

pouze pro povrchy, trasy, profily, potrubní 

řady a skupiny rámečků výkresu. Datové 

zkratky poskytují referenční odkazy mezi 

výkresy bez použití databáze. Poté, co se 

vytvoří datové zkratky z výkresu, se tyto 

zkratky zobrazí v uzlu Datové zkratky 

ve stromu prospektoru při zobrazení 

Hlavního pohledu. Z tohoto umístění se 

může vložit odkazovaný objekt do jiného 

otevřeného výkresu klepnutím pravým 

tlačítkem myši na jeho datovou zkratku. 

Objekty ve výkresu spotřebitele mají přístup 

ke geometrii referenčního objektu v datové 

zkratce. Tuto geometrii lze změnit pouze 

ve zdrojovém výkresu. Pokud se odkazovaný 

objekt změní ve zdrojovém výkresu, jsou 

změny aktualizovány ve všech výkresech, 

které na tento objekt odkazují. Styly 

a popisky zobrazení je však možné 

ve výkresu spotřebitele změnit. 

 

 
Obr. č. 9 - Datové zkratky v Prospektoru 

 
Uzel Datové zkratky ve stromu Prospektoru zobrazuje pouze zkratky z aktuální 

pracovní složky. Pracovní složka představuje jedno pracovní prostředí včetně kompletní 

sady souvisejících výkresů a datových zkratek pro jeden nebo více inženýrských projektů. 

Aby mohlo datovou zkratku použít několik uživatelů, musí být aktuální pracovní složka 

uložena v síťovém umístění, které je přístupné všem uživatelům. 
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Datová zkratka poskytuje kompletní referenční kopii objektu s možností importu 

z jednoho výkresu do jiného, nebo i několika dalších výkresů. Datové zkratky poskytují 

flexibilní nástroj pro správu projektu na úrovni objektu. Datové zkratky jsou spravovány 

na kartě Prospektor v Prostoru nástrojů.  

 
Vytvoření a využívání datových zkratek v AutoCAD Civil 3D 2009 je jednoduché. 

Kliknutím pravým tlačítkem na uzel Datové zkratky v Prospektoru 

se otevře nabídka, kde se zvolí Nová složka datových zkratek.  

Otevře se dialogové okno, kde se zadá název a textový popis, zvolí 

se Použít šablonu projektu, Složka šablon projektu a vlastní Šablona projektu. Po klepnutí 

na tlačítko OK se vytvoří nová složka datových zkratek. Jsou-li již v pracovní složce 

vytvořeny složky datových zkratek, lze kliknutím na položku Nastavit složku datových 

zkratek zvolit některou z existujících složek. 

 
Po vytvoření nebo navolení složky datových zkratek můžeme vytvořit vlastní 

datové zkratky kliknutím na položku Vytvořit datové zkratky. Otevře se dialogové okno 

(Obr. č. 10), kde se zvolí, ze kterých objektů bude vytvořena datová zkratka. Po kliknutí 

na tlačítko OK budou datové zkratky vytvořeny a zobrazeny v Prospektoru v sekci Datové 

zkratky (Obr. č. 9). Použití datových zkratek je stejně jednoduché. Kliknutím pravým 

tlačítkem na libovolnou datovou zkratku se otevře nabídka, ve které je možné datovou 

zkratku odstranit ze složky datových zkratek, je možné otevřít zdrojový výkres 

a především vytvořit referenci, čímž dojde k načtení odkazovaného objektu do aktivního 

výkresu. S tímto objektem lze pracovat, využít jej např. na vytváření profilů. Hlavní 

kladem použití datových 

zkratek je jednoduchost 

jejich vytvoření a 

používání a také to, že 

nezvětšují datový objem 

zpracovávaného projektu. 

 

 

 
Obr. č. 10 – Dialogové okno Vytvořit datové zkratky 
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4.4.4 Modelování zemního tělesa 
Objekt zemního tělesa obvykle sestává z návrhové linie, nulové čáry, projekčních 

linií a trojúhelníkové plochy. Trojúhelníková plocha je oblast ohraničená liniemi, které 

definují zemní těleso. Návrhová linie je zvláštní typ čáry, který mohou příkazy 

pro modelování zemního tělesa rozpoznat a použít jako průmět a povrchy mohou být 

použity jako povinná spojnice. Návrhová linie může být nakreslena nebo vytvořena 

převodem existujících objektů nebo exportem návrhové linie z koridorů, může být 

vytvořena z existujících 2D nebo 3D křivek, úseček či oblouků, může být vytvořena 

z objektů v aktuálním výkresu nebo z externí reference. Cílem zemního tělesa může být 

povrch, vzdálenost, výška nebo relativní výška. [22] 

 
Modelování zemního tělesa se bude nejčastěji používat při projektování 

autovýsypek, výsypek, odvalů, valů a přesypů, koncových oblouků postupů velkostrojů 

modelovaných pomocí koridoru, lze ji využít např. při projektování otevřených 

odvodňovacích příkopů, kalových jímek, usazovacích a čerpacích jímek, apod. 

Modelování zemního tělesa představují dva kroky. Za prvé se vytvoří návrhová linie neboli 

feature line. Návrhovou linii lze libovolně upravovat pomocí nabídek v menu Zemní těleso 

nebo pomocí programové lišty po jejím navržení nebo po vymodelování zemního tělesa.  

 
Obr. č. 11 - Návrhová line 
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Na Obr. č. 11 je nakreslená jednoduchá návrhová linie. Při navrhování linie se 

otevře dialogové okno, ve kterém se zvolí staveniště, do kterého bude zemní těleso 

umístěno, název návrhové linie, styl zobrazení a hladina. Při vytváření z objektů se navíc 

vyberou možnosti převodu objektu na návrhovou linii, tj. vymazání existujících entit, 

přiřazení výšek a vypuštění bodů. Vytvořenou návrhovou linii lze upravovat. Pomocí 

Editoru výšek je možné měnit výšky jednotlivých bodů nebo sklon pláně mezi 

jednotlivými body, snížit nebo zvýšit výšku celé návrhové linie, atd. Mimo Editor výšek je 

v aplikaci AutoCAD Civil 3D plno nástrojů pro úpravu výšky návrhové linie a množství 

nástrojů pro úpravu geometrie návrhové linie. Z těchto nástrojů je nejzajímavější 

stupňovité odsazení, pomocí kterého lze vytvářet rovnoběžné linie, každou linii je přitom 

možné upravit a vytvořit k ní další rovnoběžnou linii. Toho lze využít např. při plánování 

úprav bočních svahů lomu, kdy je potřeba „rozlávkovat“ svah a vytvořit vodorovné 

bezpečnostní odstupky, nebo při vytváření několikastupňových autovýsypek či odvalových 

výsypek. 

 
Druhým krokem je vlastní modelování zemního tělesa. Zvolením nabídky Vytvořit 

zemní těleso v menu Zemní těleso se otevře dialogové okno s Nástroji vytvoření zemního 

tělesa (Obr. č. 12), kde se pod písmenem P zvolí povrch, ke kterému bude zemní těleso 

vztaženo, pod číslem jedna se zvolí sada kritérií, pod číslem 2 vlastní kritérium, pod číslem 

3 se může zvolené kritérium upravit. Sada kritérií může být např. Skloňování svahu. 

 
Obr. č. 12 - Nástroje vytvoření zemního tělesa 

Zvolením nabídky Vytvořit zemní těleso v rozbalené nabídce pod číslem 4 se 

vytvoří vlastní zemní těleso podle zvoleného kritéria (Obr. č. 13) a zvolením nabídky 

Vytvořit výplň se zabezpečí vytvoření rovné plochy uvnitř návrhové linie. 
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Obr. č. 13 - Vytvoření zemního tělesa 

Pod číslem 5 jsou ukryty nabídky na úpravu vytvořeného zemního tělesa, jeho 

zrušení nebo umístění do jiné skupiny zemních těles. Číslo 6 ukrývají nejdůležitější 

nabídky, výpočet objemu zemního tělesa a vytvoření odpojeného povrchu. Pod číslem 7 je 

Editor zemního tělesa, pod číslem 8 Editor výšek návrhové linie a pod čísly 9 a 10 

vlastnosti skupiny zemních těles, resp. vlastního zemního tělesa. 

 
Jak již bylo zmíněno, návrhovou linii lze upravovat po vytvoření zemního tělesa. 

Zemní těleso je dynamicky propojeno s návrhovou linií, jakákoliv změna návrhové linie se 

projeví na zemním tělese, jak je vidět na Obr. č. 14. Vytvořením odpojeného povrchu se 

zruší vazba mezi návrhovou linií a zemním tělesem, resp. povrchem zemního tělesa. 

Návrhovou linii je možné zrušit nebo změnit a povrch zůstane, jak je patrné z Obr. č. 15. 
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Obr. č. 14 - Úprava zemního tělesa 

 
Obr. č. 15 - Odpojený povrch 

4.4.5 Trasa 
Objekty trasy mohou představovat osy trasy, jízdní pruhy, krajnice, hranice 

silničního pozemku nebo konstrukční základny. Vytvoření a definování směrového vedení 

trasy je jedním z prvních kroků návrhu vozovky, železnice nebo staveniště. Geometrii trasy 
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lze nakreslit jako křivku a poté z této geometrie vytvořit pojmenovanou trasu. Objekt trasy 

lze vytvořit pomocí panelu Nástroje pro směrový návrh trasy (Obr. č. 16), který umožňuje 

dokonalejší ovládání. Úpravy tras je také možné provádět pomocí uzlů nebo příkazů 

na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy, přičemž je automaticky udržován dotyk mezi 

komponentami trasy. [22] 

 
Obr. č. 16 - Nástroje pro směrový návrh trasy 

Trasa je důležitou součástí projektu, bez trasy nelze vytvořit podélné profily 

a koridory. Nejjednodušším způsobem je vytvořit trasu z křivky. Tato křivka musí být 

rovinná, tzn. 2D. Pomocí Nástrojů pro směrový návrh trasy lze vytvořit libovolně 

tvarovanou trasu pomocí tečen, oblouků a přechodnic,  

 
Pro účely báňské přípravy výroby a vytváření technologicko-geologických profilů 

je nejvhodnější jako tras využít pásových dopravníků. Schéma dálkové pásové dopravy 

zpracované v programu TopoL se po převedení přes soubor DXF uloží jako výkres DWG. 

V tomto výkresu se všechny dopravníky převedou na 2D křivky, následně se z nich vytvoří 

trasy, které se pomocí definovaného stylu zobrazují jako pasovky. Vytvořením datových 

zkratek se umožní využití těchto tras v libovolném projektu. 

4.4.6 Profily 
Profil slouží k zobrazení výšek povrchu podél směrového vedení trasy, slouží 

k vizualizaci terénu podél vybrané trasy v konkrétní oblasti. Existuje několik typů profilů:  

 
• profil povrchu, často nazývaný existující profil terénu, je extrahován 

z povrchu a zobrazuje změny výšky podél konkrétní dráhy, 

 
• profil rozvržení je naopak navržený objekt zobrazující navrhované změny 

výšky, které mají být provedeny; profil rozvržení, často nazývaný profil 

projektu nebo profil upraveným terénem, je běžně používán pro cestu či 

spádované staveniště, v případě silnice může profil rozvržení například 

obsahovat sklony a zatáčky, které jsou navrženy pro bezpečný průjezd 

při určité rychlosti, 
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• složený profil je profil trasy vytvořený skládáním tras na zobrazení profilů 

různých tras; tyto profily jsou vždy dynamické a jsou aktualizovány, 

kdykoli se změní původní profil či trasa, 

 
• profil koridoru je vytvořen z návrhové linie koridoru, jako je například 

hrana povrchu vozovky nebo pásový dopravník. Tento profil je zobrazen 

v zobrazení profilu trasy spodní vrstvy podkladu, ze kterého je odvozen.[22] 

 
Při vytvoření profilu povrchu se může určit, zda bude profil dynamický nebo 

statický. Dynamický profil se automaticky změní při změně výšky povrchu. K těmto 

změnám může dojít při přesunu směrového vedení trasy či úpravě povrchu. Statický profil 

představuje terén v době jeho vytvoření a nemění se v závislosti na změnách povrchu. 

 
Profily jsou zobrazeny jako čáry grafu v rastru, který se nazývá zobrazení profilu. 

Obvykle se zobrazení profilu vytvoří, chce-li se zobrazit profil povrchu. Potom se na stejný 

rastr nakreslí profily rozvržení, aby se zobrazili rozdíly výšek mezi dvěma povrchy. Profily 

je možné vytvořit a uložit ve výkresu a později zobrazit při vytváření zobrazení profilu. 

 
Pomocí speciálního profilu je možné zobrazení dat výšky povrchu podél objektu 

nebo výběrem bodů. Tento rychlý profil je určen pro dočasné použití a nevyžaduje trasu 

v oblasti zájmu. [22] 

 
Nejčastějším případem v báňské přípravě a projektování bude vytvoření profilu 

z povrchu při vytváření technologicko-geologických profilů a vytváření profilů koridorů 

při navrhování báňských postupů. 

 
Profily koridorů nemusí být zobrazeny, zobrazeny mohou být pouze v případě, že 

budou pomocí Nástrojů rozvržení profilu (Obr. č. 17) upravovány, např. při navrhování 

snižování, resp. zvyšování pracovní pláně, při omezení hloubkového řezu vzhledem 

k výskytu velmi pevných poloh, klesání nebo stoupání velkostroje apod. 

 
Obr. č. 17 - Nástroje rozvržení profilu 
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4.4.7 Koridor 
Objekty koridorů jsou definovány spojením základny (trasy) s prvky příčného řezu 

a dalších dat stavebního objektu. Objekt koridoru řídí data, spojuje různé sestavy (použité 

pro různé rozsahy staničení) se základnami (trasami) a jejich profily upraveným terénem. 

Řídí spojení povrchu specifického pro projekt a dat trasy s obsahem podsestavy a sestavy. 

Objekt obsahuje geometrii koridoru, podélné návrhové linie, vložené povrchy, podporu 

renderování a podporu šrafování sklonu.[22] 

 
Modelování koridoru se v báňské přípravě bude používat především pro navrhování 

postupů velkostrojů nebo plánování transportních tras. 

 
 Pro vytvoření koridoru je třeba mít stanovenou trasu, podélný profil podél trasy 

a vzorový příčný řez koridoru. Trasami mohou být pásové dopravníky, podél kterých těžba 

probíhá. Podélné profily vytvořené z tras mohou být připraveny předem a stejně jako trasy 

mohou být k projektu připojeny pomocí datových zkratek. 

 
AutoCAD Civil 3D 2009 je určen pro navrhování silničních prvků, tj. silnic, 

chodníků, parkovišť apod., proto obsahuje množství přednastavených vzorových šablon 

koridorů silnic (Obr. č. 18), není primárně určen pro hornictví, resp. báňské projektování. 

Pro báňské projektování lze využít paletu Metrické jednotky – všeobecné (Obr. č. 18), 

pomocí prvků v paletě obsažených lze sestavit libovolný vzorový příčný řez koridoru. 

 
Vzorový příčný řez (sestava) je tvořen dílčími prvky (podsestavy), kterým jsou 

přiřazeny specifické vlastnosti, podle kterých bude koridor modelován. Sestavení 

vzorového příčného řezu se provádí pomocí nabídky Vytvořit vzorový příčný řez koridoru 

z menu Koridory. Po zvolení nabídky se otevře dialogové okno, ve kterém se zadá název 

sestavy a zvolí se styl šablony a styl sady kódů. Po kliknutí na tlačítko OK se umístí 

základna šablony typických řezů (vzorového příčného řezu). K této základně se systémem 

drag and drop z palety Metrické jednotky – všeobecné připojí zvolená podsestava a upraví 

se její název a parametry. K základně nebo již připojené podsestavě lze připojit další 

podsestavu, pak ještě další a další. Podle potřeby lze takto sestrojit libovolný vzorový 

příčný řez koridoru, např. pro těžbu výškového řezu na zvýšené nebo snížené pracovní 

pláni, pro těžbu hloubkového řezu s prořezáváním do nižšího řezu, pro těžbu hloubkového 

řezu v korytě, pro zakládání hmot úpadního stupně v jedné, dvou nebo třech vrstvách apod. 
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Obr. č. 18 - Palety nástrojů - Vzorové šablony silnic a Metrické jednotky – všeobecné 

 
Na Obr. č. 19 je vzorový příčný řez koridoru sestavený pro těžbu hloubkového řezu 

při dotěžování sloje na bilanční patu sloje. Základna šablony představuje osu pásového 

dopravníku (trasu), odsazení od pasovky je podsestava NapojeníOdsazeníNaPovrchu, která 
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v nastavené vzdálenosti protne povrch bilanční paty sloje. Představuje osu pojezdu 

velkostroje. Výška hlavy na odsazení je podsestava Napojení Svislé, která slouží k výškové 

opravě při klesání nebo stoupání uhelné sloje přes parametry velkostroje. 

 
Obr. č. 19 - Vzorový příčný řez koridoru 

Šířka vlevo a šířka vpravo je podsestava NapojeníOdsazeníASklon, představuje 

vzdálenost paty řezu od osy pojezdu velkostroje, může být ukloněna v parametrech 

velkostroje. Napojení na terén je podsestava NapojeníNaSklonKPovrchu, která protne 

původní (výchozí) povrch pod zadaným sklonem. Takto vytvořený vzorový příčný řez 

koridoru lze systémem drag and drop přenést do zvolené palety nástrojů a následně použít 

v libovolném projektu. 

 
Po vytvoření vzorového příčného řezu koridoru se může přistoupit k modelování 

koridoru. Zvolí se trasa (z výkresu nebo ze seznamu), zvolí se příčný profil (z výkresu 

nebo ze seznamu) a vzorový příčný řez koridoru (z výkresu nebo ze seznamu). Otevře se 

dialogové okno Vytvořit koridor (Obr. č. 20), kde se zadá název koridoru a jeho popis, 

zvolí se styl koridoru. Ve spodní části okna se může změnit trasa, podélný profil a šablona 

typických řezů (vzorový příčný řez koridoru), může se zvolit rozsah staničení. Frekvence 

znamená vzdálenost modelovacích profilů podél tečen, oblouků a přechodnic. Po zadání 

nebo ponechání všech parametrů se kliknutím na tlačítko Nastavit všechny cíle otevře 

dialogové okno Mapování cílů (Obr. č. 21).  
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Obr. č. 20 - Vytvořit koridor 

 
Obr. č. 21 - Mapování cílů 
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Zde se zadají povrchy, ke kterým budou podsestavy směřovány, mohou se zadat 

trasy (2D křivky) nebo profily, které nějakým způsobem omezí odsazení od pasovky nebo 

šířku vlevo či vpravo a výšku hlavy na odsazení. 

 
Vytvořený koridor lze upravovat, je dynamicky propojen s trasou i profilem, každá 

změna trasy a profilu se projeví na koridoru i na povrchu z koridoru vytvořeném. Podobně 

jako u zemního tělesa lze vytvořit odpojený povrch a trasu, profil i koridor lze smazat. 
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5. Vytvoření technologicko-geologického profilu 
Technologicko-geologický profil představuje základní informace o průběhu vrstev 

kvalitativních parametrů uhelné sloje v plánovaném postupu.  

 
V technologicko-geologickém profilu se znázorňují geologické vrstvy uhlí, které 

umožňují separátní těžbu uhelné substance. Dále je znázorněna půdorysná situace 

plánovaného postupu, průběhy obsahu popela a obsahu síry. 

 
V kapitole 3.5.3 Standardy zobrazení technologicko-geologického profilu je 

na obrázku č. 4 znázorněno schéma zobrazování jednotlivých částí profilu. Tyto standardy 

je možné vytvořit v jednom výkresu a pak je tzv. systémem drž a táhni (drag and drop) 

přetáhnout do každého dalšího výkresu, nebo je lze nadefinovat do vzorové šablony 

výkresu, která bude použita při vytváření dalších technologicko-geologických profilů. 

5.1 Vytvoření vzorové šablony výkresu 
Používání šablon výkresů umožní omezení opakování stejných činností a zachovat 

jednotnou úpravu všech výkresů. 

 
Nový výkres může být vytvořen pomocí souboru šablony. Šablona výkresu může 

obsahovat standardní informace, jako je nastavení, hladiny a objekty, například čáry a text. 

Navíc může zahrnovat jakékoliv informace o výkresu uvedené buď ve stromu Nastavení 

(včetně nastavení, stylů, stylů popisků, tabulek, klíčů popisů a formátů pro import/export), 

nebo ve stromu Prospektor (včetně jakýchkoliv objektů, například skupin bodů). AutoCAD 

Civil 3D je dodáván s velkým množstvím šablon, které jsou uvedeny v knihovně Šablony 

výkresů v zobrazení Hlavní pohled stromu Prospektor. V těchto šablonách jsou pouze 

základní styly Standard, jakékoliv jiné styly se musí nadefinovat. 

 
Nejjednodušším způsobem je vytvoření nového výkresu z přednastavené šablony 

s jedním povrchem. V tomto výkresu se provedou všechna potřebná nastavení, nadefinují 

se styly povrchů, styly popisků povrchu, styly zemního tělesa, styly trasy, styly podélných 

profilů, styly zobrazení podélných profilů, styly koridorů, nadefinují se palety nástrojů 

a vzorové šablony koridorů, které se systémem drž a táhni, přesunou do nově 

nadefinovaných palet nástrojů. Po provedení všech nastavení se z výkresu odstraní všechny 

objekty a výkres se uloží jako šablona DWT, např. muj cad.dwt. 
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V Možnostech (Obr. č. 22) se na kartě Soubory zvolí umístění šablony a výchozí 

název souboru šablony pro RNOVÝ. Tím se zabezpečí, že při spuštění aplikace AutoCAD 

Civil 3D bude při vytváření nového výkresu použita šablona muj cad.dwt. 

 
Obr. č. 22 - Možnosti aplikace AutoCAD Civil 3D 

5.1.1 Definování Stylů povrchu 
Styl povrchu určuje, jakým způsobem bude povrch zobrazen. Standardní styl je 

možné upravit, ale pro zjednodušení práce je lepší nadefinovat si několik různých stylů 

zobrazení povrchu. 

 
Kliknutím pravým tlačítkem myši na uzel Styly povrchů na kartě Nastavení 

Pracovního prostoru se v nabídce zvolí Nový… Otevře se dialogové okno, ve kterém se 

na kartě Informace (Obr. č. 23) zvolí název stylu a jednoduchý textový popis stylu, karta 

Hranice se používá k nastavení hranice objektu povrchu, na kartě Vrstevnice (Obr. č. 24) 

se nastaví intervaly vrstevnic, karta Rastr slouží k zadání nastavení pro komponenty čar 

rastru objektu povrchu, v kartě Body se nastaví velikost a značka zobrazovaného bodu, 

karta Trojúhelníky umožňuje nastavení výšky nebo zvětšení trojúhelníků, karta Povodí 

slouží pro různá nastavení povodí, na kartě Analýza se definují vlastnosti zobrazení 

hypsometrie, sklonů, směr a šipky sklonů. 
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Obr. č. 23 - Styl povrchu - karta Informace 

 
Obr. č. 24 - Styl povrchu - karta Vrstevnice 
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Na kartě Zobrazení (Obr. č. 25) se zapíná viditelnost nastavení z jednotlivých karet, 

barva a tloušťka čáry zobrazované komponenty.  

 

 
Obr. č. 25 - Styl povrchu - karta Zobrazení 

Karta Souhrn slouží k sumarizaci všech nastavení z ostatních karet dialogového 

okna. 

 
Pro zobrazování povrchů lze nadefinovat libovolné množství stylů, každý styl je 

možné průběžně upravovat, změna se projeví ve všech površích, které jsou v tomto stylu 

zobrazeny. Vhodná jsou nastavení: 

• Nezobrazí nic – viditelnost všech komponent je vypnuta, např. při vytváření 

technologicko-geologického profilu, kdy by bylo velké množství použitých 

povrchů značně nepřehledné, 

• Hranice – zapnuta viditelnost hranice, např. pro orientaci v modelovém 

prostoru, 

• Vrstevnice – zapnuta viditelnost vrstevnic s nastaveným intervalem 2 metry 

pro vedlejší vrstevnice a 10 metrů pro hlavní vrstevnice, 
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• Trojúhelníky & Body – zapnuta viditelnost trojúhelníků a bodů, toto 

nastavení je nutné pro úpravy povrchu, 

• Hypsometrie – zapnuta viditelnost výšek, 

• Hydrologie – zapnuta viditelnost povodí a šipek sklonů, např. při řešení 

odvodňování řezů a výsypek. 

5.1.2 Definování Stylů podélných profilů 
Styly podélných profilů určují zobrazení a chování profilů. Definice stylů 

podélných profilů je podobná definici stylů povrchů. Kliknutím pravým tlačítkem myši 

na uzel Styly podélných profilů na kartě Nastavení Pracovního prostoru se v nabídce zvolí 

Nový… Otevře se dialogové okno, kde se na kartě Informace (Obr. č. 26) zvolí název stylu 

a jednoduchý textový popis stylu, na kartě Návrh se nastaví přesnost zobrazení oblouků 

profilu ve 3D zobrazení, na kartě Značky (Obr. č. 27) se mohou zvolit značky jednotlivých 

bodů profilu a typ a velikost směrové šipky, na kartě Zobrazení (Obr. č. 28) se určuje 

barva, tloušťka, typ čáry a viditelnost jednotlivých komponent, Karta Souhrn slouží 

k sumarizaci všech nastavení z ostatních karet dialogového okna. 

 
Obr. č. 26 - Styl podélného profilu - karta Informace 
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Obr. č. 27 - Styl podélného profilu - karta Značka 

 
Obr. č. 28 - Styl podélného profilu - karta Zobrazení 
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V kapitole 3.5.3 Standardy zobrazení technologicko-geologického profilu je 

v pravé části na obrázku č. 4 znázorněno schéma zobrazování profilů pro obsah 

síry, popela, výhřevnosti a měrné hmotnosti. Tyto standardy je třeba nadefinovat jako styly 

podélných profilů. Povinná jsou nastavení pro vrstvy kvalitativních parametrů, pro hlavu 

a patu sloje a původní terén a plánovaný postup (název – barva RGB; typ čáry podle 

CADu; tloušťka čáry): 

• 4 –  0,0,255 CSN_0_10 0,50 mm, 

• 5 –  128,128,128 CSN_0_01 0,50 mm, 

• 6 – 0,0,255 CSN_0_09 0,50 mm, 

• 7 – 255,0,0 CSN_0_02 0,50 mm, 

• 8 – 255,191,0 CSN_0_01 0,50 mm, 

• 9 – 255,255,0 CSN_0_01 0,50 mm, 

• 10 – 255,0,0 CSN_0_01 0,50 mm, 

• 11 – 0,255,0 CSN_0_02 0,50 mm, 

• 12 – 0,255,0 CSN_0_01 0,50 mm, 

• 13 – 0,0,255 CSN_0_01 0,50 mm, 

• 14 – 0,0,0 CSN_0_02 0,30 mm, 

• 15 – 165,0,0 CSN_0_01 0,50 mm, 

• 16 – 0,0,0 CSN_0_03 0,50 mm, 

• 17 – 0,0,0 CSN_0_03 0,30 mm, 

• 18 – 255,0,255 CSN_0_01 0,50 mm, 

• 19 – 0,0,0 CSN_0_04 0,30 mm, 

• 20 – 0,0,0 CSN_0_12 0,30 mm, 

• 21 – 0,0,0 CSN_0_05 0,30 mm, 

• 22 – 0,0,0 CSN_0_13 0,30 mm, 

• 23 – 0,0,0 CSN_0_06 0,30 mm, 

• 24 – 0,0,0 CSN_0_14 0,30 mm, 

• Hlava uhelné sloje – 0,0,255 CSN_0_01 0,60 mm, 

• Bilanční pata sloje – 0,192,0 CSN_0_01 0,60 mm, 

• Původní terén – 0,127,127 CSN_0_01 0,50 mm, 

• Plánovaný postup – 255,0,0 CSN_0_01 0,70 mm. 
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5.1.3 Definování Stylů zobrazení podélných profilů 
Styly zobrazení podélných profilů určují formát pro nadpisy, poznámky k osám 

a další prvky zobrazení profilu. Definice stylů zobrazení podélných profilů je podobná 

definici stylů podélných profilů. Kliknutím pravým tlačítkem myši na uzel Styly zobrazení 

podélného profilu na kartě Nastavení Pracovního prostoru se v nabídce zvolí Nový… 

Otevře se dialogové okno, ve kterém se na kartě Informace (Obr. č. 29) zvolí název stylu 

a jednoduchý textový popis stylu, na kartě Graf (Obr. č. 30) se zvolí výškové měřítko nebo 

uživatelské měřítko, příp. převýšení, a směr pohledu profilu, na kartě Rastr (Obr. č. 31) se 

zvolí oříznutí rastru a přesahy rastru a os, nulové hodnoty přesahu definují zobrazení 

profilu od osy k ose, na kartě Nadpis profilu a osy (Obr. č. 32) se upraví popisy profilu 

a jednotlivých os, pro každou osu mohou být určeny různé popisy s různými formáty, 

na kartách Horizontální osy (Obr. č. 33) a Vertikální osy (Obr. č. 34) se určí rozměry 

a texty pro hlavní a vedlejší značky na jednotlivých osách, opět mohou být určeny různé 

popisy s různými formáty, a na kartě Zobrazení (Obr. č. 35) se určí barevné schéma 

jednotlivých komponent profilu a jejich viditelnost při zobrazení profilu. Karta Souhrn 

slouží k sumarizaci všech nastavení z ostatních karet dialogového okna. 

 
Obr. č. 29 - Styl zobrazení podélného profilu - karta  Informace 
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Obr. č. 30 - Styl zobrazení podélného profilu - karta  Graf 

 
Obr. č. 31 - Styl zobrazení podélného profilu - karta  Rastr 
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Obr. č. 32 - Styl zobrazení podélného profilu - karta  Nadpis profilu a osy 

 
Obr. č. 33 - Styl zobrazení podélného profilu - karta  Horizontální osy 
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Obr. č. 34 - Styl zobrazení podélného profilu - karta  Vertikální osy 

 
Obr. č. 35 - Styl zobrazení podélného profilu - karta  Zobrazení 
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Profily jsou dynamicky propojeny s trasami stejně jako návrhové linie se zemními 

tělesy nebo trasy s koridory. Při změně stylu zobrazení profilu se tato změna projeví 

ve všech profilech, které jsou zobrazeny podle tohoto stylu. Protože při sestrojování 

technologicko-geologického profilu se budou zobrazovat geologické vrstvy uhelné sloje 

a kvalitativní parametry obsahu popela a síry, je vhodné nadefinovat si tři nové styly 

zobrazení podélného profilu, neboť vytvoření tří profilů z jedné trasy zobrazené jedním 

stylem a následně upravovanými, by při změně trasy vedlo k novému upravování těchto 

profilů. Vytvoření tří totožných tras s jiným názvem by vedlo k nepřehlednosti 

a ke zbytečnému zvětšování datového objemu projektu. Nové styly mohou být nazvány 

Vrstvy, Obsah popela a Obsah síry, u stylu Vrstvy budou zobrazeny výšky a u stylů Obsah 

popela a Obsah síry procenta. Ostatní nastavení mohou být totožná. 

5.2 Definování Palety nástrojů pro geologický model uhlí 
Technologicko-geologické profily se připravují obvykle pro postup každého 

velkostroje ve výškovém nebo hloubkovém řezu podél jednoho až dvou pásových 

dopravníků. Po odtěžení řezů a přestavbě dopravníků se vytváří nové profily. Pro rozlišení 

obsahu popela a síry v jednotlivých vrstvách jsou předdefinovány styly podélných profilů 

a jejich zobrazení, pro omezení opakování stejných úkonů a zjednodušení zvýraznění 

jednotlivých vrstev uhelné sloje je vhodné nadefinovat si vlastní paletu s definovanými 

šrafováním. 

 
Definice vlastní palety je jednoduchá. Pomocí nabídky Okno Palety nástrojů 

v menu Obecné nebo příkazem Ctrl+3 se otevře Okno palety nástrojů. Kliknutím pravým 

tlačítkem na lištu okna se vyvolá nabídka, ze které se vybere položka Přizpůsobit palety… 

Otevře se další dialogové okno (Obr. č. 36) rozdělené na dvě části, v levé části jsou 

jednotlivé palety, v pravé jsou skupiny palet. Pro lepší orientaci je vhodné vytvořit vlastní 

skupinu palet, do které se budou umisťovat vlastní definované palety. Kliknutím pravým 

tlačítkem do volného místa pravé části se přidá nová skupina, např. Doly Bílina. Kliknutím 

pravým tlačítkem do volného místa levé části se přidá nová paleta, např. Systém 

geologického modelu. Převedení nové palety do nové skupiny se provede přetažením 

palety z levé části do zvolené skupiny v pravé části okna systémem drag and drop. 

Kliknutím na tlačítko OK se vytvoří nová skupina Doly Bílina obsahující paletu Systém 

geologického modelu. Kliknutím pravým tlačítkem na lištu okna Paleta nástrojů se otevře 
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nabídka, kde bude ve spodní části nabízena i skupina Doly Bílina. Kliknutím na tuto 

nabídku bude v okně Palety nástrojů zobrazena pouze paleta Systém geologického modelu. 

Další paletu lze přidávat z nabídky okna Palety nástrojů. 

 
Obr. č. 36 - Vytvoření nové palety a skupiny palet 

Po založení palety Systém geologického modelu se může přistoupit k vlastní 

definici palety. Nejjednodušším způsobem je vytvoření uzavřeného objektu pomocí 3D 

křivky nebo obdélník. Pomocí nástroje Šrafy se nadefinují jednotlivé vrstvy (viz Obr. č. 4), 

každá jednotlivě nadefinovaná vrstva se systémem drag and drop přetáhne do palety 

Systém geologického modelu. Kliknutím pravého tlačítka na šrafovací vzor v paletě se 

otevře dialogové okno (Obr. č. 37), kde se doplní údaje podle interpretace jednotlivých 

geologických vrstev uhelné sloje (viz 3.5.2 - Systém geologického modelu uhelné sloje – 

digitální model sloje). 

 
Obr. č. 37 - Okno Vlastnosti nástroje pro doplnění údajů o jednotlivých vrstvách 
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Nastavení vlastností nástrojů pro geologické vrstvy podle standardu (název – název 

vzoru CAD, úhel, měřítko, barva RGB): 

• zával – ANSI 33 0,75 0 253,253,253, 

• SS – ANSI 31 0,50 90 0,0,255, 

• CV – ISO 07W 0,50 45 0,0,0, 

• ST3 – ANSI 31 0,50 45 0,0,255, 

• T12st – ANSI 31 0,50 45 255,0,0, 

• TP – ANSI 31 0,50 0 0,0,255, 

• Sd – SOLID 1,00 0 255,255,0, 

• T1st – ANSI 37 0,50 45 255,0,0, 

• T21sp – ANSI 31 0,50 45 0,192,0, 

• T22sp – ANSI31 0,50 0 0,192,0, 

• T3sp – ANSI 31 0,50 0 0,0,255, 

• v1 – ANSI 38 0,50 0 179,179,179, 

• T4sp – ANSI 31 0,50 0 128,0,0, 

• vA – ANSI 31 0,75 45 255,128,255, 

• v2 – ANSI 38 0,50 0 179,179,179, 

• T5sp – ANSI 37 0,50 0 137,137,137, 

• v3 – ANSI 38 0,50 0 179,179,179, 

• sp1 – ANSI 31 0,50 0 183,183,183, 

• v4 – ANSI 38 0,50 0 179,179,179, 

• sp2 – ANSI 31 0,63 45 183,183,183, 

• v5 – ANSI 38 0,50 0 179,179,179, 

• sp3 – ANSI 31 0,50 90 183,183,183. 

Vrstvy CV, v1, v2, v3, sp1, v4, sp2, v5 a sp3 se mohou vynechat, v profilu se 

nevyplňují, definují se jen pro úplnost systému zobrazení geologického modelu uhelné 

sloje. Na Obr. č. 38 je prázdná nová paleta Systému geologického modelu a paleta 

nadefinovaných nástrojů. 
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Obr. č. 38 - Prázdná a nadefinovaná paleta Systém uhlí 
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5.3 Vytvoření profilu 
Vytvoření vlastního technologicko-geologického profilu v aplikaci AutoCAD Civil 

3D 2009 je na první pohled jednouchá záležitost. Na druhý pohled je to časově náročná 

operace. Program AutoCAD Civil 3D 2009 je dodáván jen se standardními styly, proto se 

musí veškeré styly nejprve nadefinovat a musí být upravena všechna nastavení tak, aby 

bylo možno zrychlit vytváření dalších technologicko-geologických profilů. 

 
Posloupnost všech potřebných úkonů je následující: 

• definice stylů bodu (pro zobrazení výškových kót povrchu), 

• definice stylů povrchu (pro zobrazení povrchů), 

• definice stylů zemního tělesa (není nezbytně nutné), 

• definice stylů trasy (pro zobrazení tras jako pásového dopravníku), 

• definice stylů příčného profilu (pro rozlišení jednotlivých povrchů – 4 až 24, 

hlava uhelné sloje, bilanční pata sloje, stávající terén, plánovaný postup), 

• definice stylů zobrazení příčného profilu (pro řez geologickými vrstvami, 

pro obsah síry a pro obsah popela), 

• definice stylů koridoru (není bezpodmínečně nutné), 

• definice popisků bodu (pro zobrazení výškových kót povrchu), 

• definice množiny parametrů zemního tělesa (kritéria skloňování), 

• definice popisků povrchu (pro popis povrchů – hlava uhelné sloje, bilanční 

pata sloje, stávající terén, plánovaný postup), 

• definice popisků poznámky (pro popis jednotlivých povrchů popela a síry – 

4 až 24), 

• definice popisků trasy (zobrazení názvu pásového dopravníku, bez popisků), 

• definice palety geologického modelu uhelné sloje, 

• sestavení vzorových šablon koridoru, 

• uložení nastavení jako vzorové šablony. 

 
Po vytvoření vzorové šablony je potřeba provést další operace: 

• zvolit umístění a název datových zkratek, 

• vytvořit z DXF modelů síry (s4 – s24) povrchy s4 – s24, 

• vytvořit z povrchů s4 – s24 datové zkratky, 
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• vytvořit z DXF modelů popela (p4 – p24) povrchy p4 – p24, 

• vytvořit z povrchů p4 – p24 datové zkratky, 

• vytvořit z DXF modelů geologických vrstev povrchy geologických vrstev, 

• vytvořit z povrchů geologických vrstev datové zkratky, 

• vytvořit z DXF modelu chodeb povrch chodeb, 

• vytvořit z povrchu chodeb datovou zkratku, 

• vytvořit z DXF modelu pasovek výkres DWG, převést pasovky na 2D 

křivky, 

• vytvořit z 2D křivek trasy a následně datové zkratky, 

• vytvořit z DXF modelu výchozího stavu výchozí povrch, 

• importovat výchozí povrch do souboru LandXML. 

 
K těmto kroků potřebných k vytvoření technologicko-geologický profilu je třeba 

vytvořit z DXF modelů výkresy DWG z dalších náležitostí důlních plánovacích map: 

o katastrální území, 

o dobývací prostory, 

o závazná linie vlády č. 1178/2008, 

o hranice POPD, 

o polohopis (vodní plochy, lesní porosty, budovy, mosty, železnice 

apod.), 

o inženýrské sítě (rozvody elektrické energie, výtlačné potrubí, drény, 

atd.), 

o dopravní cesty, 

o důlní díla, 

o předchozí hlubinná činnost, 

o poruchy, skluzy, 

o ochranná pásma, 

o pažnicové vrty, 

o hranice vyuhlení. 

 
Z vytvořených výkresů je možné pomocí bloků vytvořit jeden výkres, např. IS 

pro výkres, který se pomocí referencí připojí k projektu. 
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Po přípravě předchozích náležitostí se může přistoupit k vytvoření projektu: 

• otevřít vzorovou šablonu výkresu, 

• importovat LandXML soubor výchozího stavu, zobrazit dle zvoleného 

stylu, uložit jako DWG, 

• připojit pomocí referencí IS pro výkres, 

• připojit pomocí referencí pasovky, 

• načíst všechny potřebné datové zkratky (povrchy vrstev, povrchy sn, 

povrchy pn, povrch chodeb, trasy), povrchy zobrazit pomocí 

předdefinovaných stylů, 

• vytvořit podélné profily z výchozího povrchu na trasách z pásových 

dopravníků, profily není nutné zobrazovat. 

• vytvořit plánovaný postup pomocí koridoru na zvolené trase, podle profilu 

z této trasy a dle zvoleného vzorového koridoru, vytvořit z koridoru 

odpojený povrch plánovaného postupu (koridor lze smazat), 

• upravit povrch plánovaného postupu, opatřit kótami a důlními značkami. 

 
Těmito operacemi vznikne základní projekt s výchozím stavem a s plánovaným 

postupem, který bude použit jako půdorysná situace v technologicko-geologickém profilu. 

 
V modelovém prostoru kliknutím na kartu Rozvržení se zobrazí výkresový výřez, 

ve kterém je zobrazen modelový prostor. Pomocí Správce nastavení stránky se Rozvržení 

upraví podle požadovaného výstupu, tzn. tiskové zařízení, velikost listu, kvalita výstupu 

apod. Nastavení stránky lze kdykoliv změnit, lze také vytvořit potřebné množství různých 

Rozvržení pro různé tiskárny, s různými měřítky nebo různým barevným výstupem. 

 
V modelovém prostoru je situace povrchu orientována v globálním souřadnicovém 

systému (GSS) severojižním směrem, pro technologicko-geologický profil je potřeba 

zobrazit půdorysnou situaci orientovanou západovýchodním směrem. Otočení půdorysu se 

provede v Rozvržení ve výkresovém výřezu, dvojklikem se otevře modelový prostor, 

na příkazovém řádku se zadá příkaz USS (uživatelský souřadnicový systém), otočení podle 

objektu, vybere se objekt pasovky, podél které chceme sestrojit profil, a zadá se příkaz 

Půdorys. Půdorys v modelovém prostoru se otočí dle zvoleného objektu. Dvojklikem 

mimo modelový prostor se modelový prostor uzavře. Přepnutím do modelového prostoru 
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na kartě Model se pomocí příkazu GSS otočí půdorys do původního stavu, ale na kartě 

Rozvržení již zůstane otočený. 

Po přepnutí na kartu Rozvržení se upraví výřez výkresového prostoru s půdorysnou 

situací a přidají se další výkresové výřezy pro příčný řez geologickými vrstvami uhelné 

sloje, pro obsah popela a pro obsah síry. 

V modelovém prostoru na kartě Model se na zvolené trase pomocí nabídky 

Vytvořit profil z povrchu z menu Profily vytvoří příčný řez ze všech potřebných povrchů 

bez jeho zobrazení. Pomocí nabídky Vytvořit podélný profil se vytvoří zobrazení profilu. 

 
Otevře se dialogové okno (Obr. č. 39), kde se zvolí trasa, název profilu a styl 

zobrazení profilu, na dalších kartách se zvolí rozsah staničení a rozsah výšek, na kartě 

Možnosti zobrazení profilu (Obr. č. 40) se zvolí, které povrchy mají být zobrazeny a podle 

kterého stylu, kliknutím na tlačítko Vytvořit podélný profil se vytvoří profil dle zadaných 

parametrů. Takto se vytvoří podélné profily geologických vrstev, obsahu popela a obsahu 

síry. Jednotlivé profily se opatří popisky a šrafováním z přednastavené palety Systém 

geologického modelu. 

 
Obr. č. 39 - Dialogové okno Vytvořit podélný profil – Obecné 

Technologicko-geologický profil dokončí přepnutím na kartu Rozvržení, kde se 

v jednotlivých výkresových výřezech ve shodném měřítku nastaví jednotlivé profily, 
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výkresové výřezy se zarovnají, opatří se názvem profilu a legendou. Nakonec se vytvořený 

technologicko-geologický profil vytiskne (viz Příloha č. 1). 

 
Obr. č. 40 – Dialogové okno Vytvořit podélný profil - Možnosti zobrazení profilu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čeněk Hlavatý: Aplikace CAD/CAM technologií při plánování dobývání 
 
 

2009 
 

 81

6. Závěr 
Program AutoCAD Civil 3D 2009 je rozsáhlá aplikace sdružující v sobě klasický 

AutoCAD a Civil 3D, představuje moderní program pro projektování pozemních 

komunikací a lze jej s úspěchem využít při projektování hornických činností a v báňské 

přípravě výroby. Ve spojení se zabudovaným Map 3D představuje velmi schopnou aplikaci 

pro vytvoření geografického informačního systému. 

 
Program AutoCAD Civil 3D 2009 je složitá aplikace. Kladem jsou intuitivní 

ovládání, rychlost a flexibilita, možnosti uživatelských úprav, dynamické propojení 

jednotlivých komponent, množství podporovaných formátů, možnosti výstupů. Velkým 

plusem je také otevřenost aplikace a vytváření nadstaveb pomocí programovacích jazyků. 

Nedostatkem se jeví „hádání se“ metrických a britských jednotek a ne zcela jazykově 

zvládnutý manuál, např. v nápovědě k praktickým cvičením jsou všechny názvy v češtině, 

ale ve cvičných projektech jsou názvy v angličtině, přesto je začátečník schopen plně 

pochopit základní práci s programem, nevyjímaje aplikace Map 3D. 

 
Program AutoCAD Civil 3D 2009 představuje velmi dobrou aplikaci pro počítačem 

podporované navrhování (CAD) báňských postupů. Počítačem podporovaná výroba 

(CAM) je v současnosti pro velkostrojovou technologii hudbou budoucnosti nejen 

z hlediska možností velkostrojové technologie, ale také z hlediska ekonomického. 

V současné době je využití CAM technologie omezeno na malostrojovou technologii, např. 

při úpravách terénu, kdy pomocí snímačů GPS je „hlídána“ niveleta pláně, kterou stroj 

upravuje na základě výstupu z aplikace AutoCAD Civil 3D bez zásahu obsluhy stroje. 

 
Program AutoCAD Civil 3D 2009 je aplikace, která může plně nahradit programy 

používané na Dolech Bílina při projektování a báňské přípravě výroby. 
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