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Abstrakt 

 Předložená disertační práce se zabývá porovnáním technologií určení 

objemu odtěženého a skladovaného materiálu v souvislosti s diskutovanou 

změnou Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 435/92 Sb. [44] (dále Vyhláška), 

která do současné doby upravuje postupy vedení, doplňování a uchovávání důlně 

měřické dokumentace pro právnické a fyzické osoby při hornické činnosti a 

činnosti prováděné hornickým způsobem. Disertační práce se zabývá analýzou 

dvou různých postupů určení objemu při povrchovém dobývání. V první části jsou 

popsány obecné postupy výpočtu objemu. V další části jsou porovnány standardní 

technologii leteckého snímkování a snímkování pomocí dálkově pilotovaných 

leteckých systémů. Fotogrammetrické metody jsou mezi sebou porovnávány z 

pohledu efektivity snímkování, vlastního fotogrammetrického měření a zpracování 

výsledných dat.  

 Disertační práce obsahuje popisy prací od kalibračních a testovacích, přes 

návrhy testovacích základen po provedení porovnání fotogrammetrických měření 

na reálných lokalitách homogenizační skládky povrchových dolů Tušimice, až po 

testování a ekonomické porovnání obou fotogrammetrických metod v těžebním 

prostoru povrchového dobývání dolu Hrabák. Popsány jsou parametry snímkování 

obou fotogrammetrických technologií. V závěru jsou stručně popsány tři měřické 

kampaně, v kterých bylo provedeno simultánní snímkování oběma technologiemi 

na obou experimentálních lokalitách. V disertační práci je diskutován stav obsahu 

stávající Vyhlášky v oblasti použití fotogrammetrických metod měření pro tvorbu 

důlní dokumentace povrchových dolů a lomů a v závěru jsou uvedena a 

zdůvodněna doporučení k úpravám Vyhlášky.  

Klíčová slova  

 Fotogrammetrie, dálkově pilotované letecké systémy, kalibrační základny, 

efektivita mapování, Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/92 Sb.   
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Abstract 

 PhD thesis deals with comparison of possible technologies for determining 

the volume of extracted and stored material in the context discussed revision of 

the Ordinance of the Czech Mining Office no. 435/92 Coll., which until now 

regulates the procedures of management, replenishment and preservation of mine 

surveying documentation for legal and physical persons in mining and activities 

undertaken using mining techniques. Dissertation deals with the analysis various 

technologies and methods determine the volume in surface mining. The first 

section describes general procedures for calculating volume. In the next section 

are compared to the standard technology of aerial photography and imaging using 

remotely piloted aircraft systems. Photogrammetric methods are compared with 

one another in terms of efficiency sensing, photogrammetric measurements and 

processing of resulting data. 

 Dissertation contains descriptions of works of calibrating and testing, testing 

suggestions over the bases after performing comparing photogrammetric 

measurements on real locations of homogenization landfills pit mines Tušimice, to 

testing methods for surface mining in the mining area of the open pit Hrabák. 

Described are photographing parameters both photogrammetric technologies. In 

conclusion are briefly describing three surveying campaigns, in which it was 

carried out simultaneously photographing both technologies in both experimental 

sites. The dissertation discusses the current status of the content of the Ordinance 

to the use of photogrammetric measurement methods for creating documents pit 

mines and quarries. It concludes with a reasoned recommendation to modify the 

Czech Mining Office no. 435/92 Coll. 

Keywords 

 Photogrammetry, remote piloted aerial systems, calibration bases, mapping 

efficiency, Ordinance of the Czech Mining Office no. 435/92 Coll. 
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Motivace 

 Diskuze o revizi Vyhlášky probíhá již několik let. Speciální seminář 

uspořádaný Společnosti důlních měřičů a geologů, z.s. ve dnech 13.-14.6.1013 k 

tématu Přesnost v důlním měřictví a vzdělávání v oboru Důlní měřictví lze nazvat 

počátkem široké diskuze k tématu revize Vyhlášky. Na tomto semináři byly mimo 

jiné diskutovány možnosti fotogrammetrického mapování polohopisu a výškopisu z 

pohledu Vyhlášky a to především z pohledu polohového a výškového měření při 

činnostech povrchového dobývání. Bylo konstatováno, že z Vyhlášky vyplývá, že 

při každém měření  je třeba přihlížet i na účel a význam zaměřovaných 

skutečností a na možnost  budoucího využití výsledků měření. Z těchto důvodů se 

doporučuje pro měření použít  metod  a postupů zajišťujících dostatečnou vnitřní  

kontrolu, nebo alespoň  dvou různých, na  sobě nezávislých způsobů  měření i při 

hornických činnostech na povrchu. Obsah Vyhlášky, respektive její Přílohy č.2 

"Polohové a výškové měření při činnostech na povrchu", odkazuje při měření za 

použití letecké a pozemní fotogrammetrie na zvláštními předpis a to ČSN 01 3410 

Mapy velkých měřítek. V této normě jsou však uvedeny pouze charakteristiky 

přesnosti základních bodových polí a přesnosti podrobných polohopisných bodů v 

měřítku map 1:1 000, 1 : 2 000 a v měřítku mapy 1 : 5 000, ale není v ní žádná 

kapitola nebo část, která by se věnovala fotogrammetrickým postupům měření 

polohopisu a výškopisu v prostorech povrchového dobývání. Vzhledem k 

současné situaci, kdy nyní platné znění obecné vyhlášky pro mapování v katastru 

- Návod obnovy katastrálního operátu a převod [37] (dále Návod) (který jediný by 

bylo možné aplikovat na Vyhlášku) je ve znění obsahu článků týkajících se použití 

fotogrammetrických metod pro mapování mimo realitu současnosti. Proto se jeví 

jako optimální postup doplnění Vyhlášky vložit fotogrammetrický popis postupů, 

limitních hodnot a systému kontrol výsledků mapování přímo do připravované 

novely  Vyhlášku. Mimo tyto hlavní motivace, bylo přistoupeno v disertační práci i 

ke srovnání efektivity použití moderních současných prostředků pořízení 

fotogrammetrických dat. 
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1 Úvod 

 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o  důlně měřické 

dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým 

způsobem ze dne 13.5.1992 [44], v současné době upravuje postupy vedení, 

doplňování a uchovávání důlně měřické dokumentace pro právnické a fyzické 

osoby při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Zákony 

České národní rady č. 61/1988 Sb. [46], o hornické činnosti, výbušninách a o 

státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. [47] o 

hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České 

národní rady č. 425/1990 Sb. však od doby jejich vydání byly několikrát změněny. 

Změny v uvedených zákonech, stav samotné původní Vyhlášky a významný 

pokrok v možných postupech měření za prakticky 25 let od začátku tvorby 

Vyhlášky jsou, mimo dalších, důvodem k novelizaci jejího obsahu.  

 Předložená disertační práce se zabývá analýzou různých metod a 

technologií určení objemu při povrchovém dobývání. V první části jsou popsány 

obecné postupy výpočtu objemu. Dále práce hodnotí a porovnává standardní 

technologii leteckého snímkování letouny s posádkou a snímkování pomocí 

prostředků RPAS (remote piloted aerial system - dálkově pilotovaný letecký 

systém, dále v souladu s [28] uváděn termín RPAS). Fotogrammetrické metody 

jsou mezi sebou porovnávány z pohledu efektivity snímkování, vlastního 

fotogrammetrického měření a zpracování výsledných dat. V práci je uveden popis 

testovací lokality u Hradce Králové a dvou lokalit, které byly použity jako 

experimentální a to těžební prostor povrchového dobývání dolu Hrabák a 

homogenizační skládky Tušimice. Popsány jsou parametry snímkování obou 

fotogrammetrických technologií. V závěru jsou popsány tři měřické kampaně, v 

kterých bylo provedeno simultánní snímkování oběma technologiemi na obou 

experimentálních lokalitách. V předposlední kapitole je diskutován stav obsahu 

stávající Vyhlášky v oblasti použití fotogrammetrických metod měření pro tvorbu 

důlní dokumentace a je nastíněn postup úprav Vyhlášky.  
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2 Přehled o současném stavu řešené problematiky 

 Současná doba je charakterizována dynamickým rozvojem využití leteckých 

snímků pořízených kamerami, které nebyly vyrobeny pro měřické 

(fotogrammetrické) účely. Snímky z těchto neměřických kamer jsou pořizovány z 

RPAS. Kamery pro RPAS jsou běžně dostupné kamery vyráběné pro širokou 

veřejnost. Hlavní důvody pro použití neměřických kamer pro měřické účely je jejich 

finanční dostupnost a rovněž jejich rozměry a hmotnost, která je v porovnání 

s kamerami měřickými určenými pro letecké snímkování s letouny s posádkou až 

stonásobná a pro kamery používané v pozemní a blízké fotogrammetrii 

desetinásobná. Zmíněné výhody neměřických kamer ve srovnání s kamerami 

vyrobenými pro měřické účely však byly po dlouhou dobu prakticky výhodami 

jedinými. Hlavní nevýhodou neměřických kamer bylo poměrně velmi komplikované 

určení parametrů vnitřní orientace kamer způsobené především použitím běžných 

komerčních objektivů, jejichž distorze dosahují u některých typů v okrajích snímku 

až několik stovek mikrometrů. Dalším problémem minulosti byla výpočetní rychlost 

počítačů. K využití neměřických kamer ve fotogrammetrii pro potřeby tvorby 

ortofoto a digitálních modelů terénu (DMT), tedy podkladů pro určení objemů při 

povrchovém dobývání, je nutné určit s dostatečnou přesností parametry vnitřní 

orientace neměřické kamery.  

2.1 Určení parametrů vnitřní orientace digitálních neměřických 

kamer  

 Určením parametrů vnitřní orientace neměřických kamer se zabývali v 

České republice především Hanzl [17], Koska [31] a Pavelka a Hodač [38]. Z 

prvků vnitřní orientace kamer je nutné stanovit především hodnotu radiální a 

tangenciální distorzí v celé ploše snímku. Vzájemná vzdálenost bodů, v nichž je 

distorze určena, musí být taková, aby interpolace hodnot snímkových souřadnic 

bodů ležících mezi body, v nichž jsou určeny hodnoty distorze, neměla zásadní 

vliv na přesnost hodnot interpolovaných snímkových souřadnic těchto bodů jako 

například v [15]. U některých objektivů však tento požadavek vede k tomu, že je 

nutné určit distorzi v kroku několika pixelů obrazu snímku. Pro stanovení hodnot 

distorzí je možné použít řadu metod například distorzní model s Čebyševovými 
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polynomy postupem popsaným například v [6] nebo Brownův model symetrických 

složek [5] či  Heikkilův model korekce distorzí [18], případně hodnocení Mélikutiho 

[2] a dalších. Jedním z komplexních řešení pro stanovení distorzí a všech dalších 

parametrů vnitřní orientace, určení parametrů vnější orientace neměřických 

snímků a výpočtu polohy a výšky bodů v předmětném prostoru ze snímků 

pořízených neměřickými kamerami je metoda obrazové korelace nazývaná Semi-

Global Matching.  

2.2 Vývoj a stav metod korelace snímků 

 Automatickou identifikací a detekcí spojovacích bodů ve stereoskopickém 

páru pomocí výpočetních prostředků začali řešit, jako v té době velmi náročný 

projekt, v roce 1980 Barnard a Thompson [3] a úspěšně na základě automatických 

postupů rozeznávání v okolí (kolem zvoleného bodu) nacházeli na skenovaných 

pozemních a leteckých snímcích snímkové souřadnice odpovídajících si bodů ve 

stereoskopickém páru. Prvotní rozdělení algoritmů automatické korelace obrazu, 

kolem roku 1990 až 1995 uvedené například v [32], bylo poplatné rychlosti 

výpočetních prostředků a kapacitám pamětí tehdejších počítačů. Metody korelace 

obrazů, které byly používány pro vyhledávání spojovacích bodů s cílem 

automatizovat postupy měření a výpočty analytické aerotriangulace a posléze i ke 

tvorbě digitálních modelů terénu byly rozděleny podle hustoty výsledných 

spojovacích bodů na algoritmy produkující řídké pole spojovacích bodů (prioritně 

pro analytickou aerotriangulaci - AAT) a na algoritmy produkující husté pole 

spojovacích bodů (prioritně pro digitální model povrchu  - DMP). Postupy 

vyhledání identických bodů na levém a pravém snímku stereoskopického páru 

byly založeny a vycházely z popisu lidského vidění a algoritmy produkující řídké 

pole spojovacích bodů byly založeny na postupech identifikace odpovídajících si 

segmentů a především hran v obou snímcích. Malá hustota bodů (v předem 

daných lokálních částech obrazu snímku) v bodovém poli spojovacích bodů u 

algoritmů produkujících řídké pole spojovacích bodů je vyvážena jejich přesností a 

vysokou rychlostí výpočtu těchto bodů. Potřeba tvorby přesných digitálních 

modelů terénu pořízených metodami korelace snímků vyžadovala přejít 

k hustšímu poli spojovacích bodů s cílem provést automatickou korelaci obrazů 
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snímků až na hodnotu pixel na pixel, což je však, i při vysoké rychlosti našich 

současných počítačů a použití grafických karet (GPU) pro korelační výpočty, 

časově náročné. Podle těchto přístupů jsou tedy metody korelace obecně 

rozděleny na metody lokální a globální korelace. Řada autorů se snažila využít 

výhod obou metod s cílem zefektivnit postup generování bodů v globální metodě, 

tak aby byla schopna provést rychle výpočet bodů v celé ploše obrazu za rozumný 

čas. Realizace tohoto cíle však v začátku 90. let stále narážela na výpočetní 

rychlost počítačů. Firmy vyrábějící fotogrammetrické stanice se snažily řešit tyto 

problémy výrobou speciálních hardwarových komponent, kdy pro tyto komponenty 

byly původní algoritmy převedeny do hardwarové podoby s cílem co nejrychleji 

zobrazovat stereoskopický model bez paralax v reálném čase (například pomocí 

programovatelných hradlových polí  - FPGA) a výpočetně zpracovávat a vytvářet 

digitální modely povrchů (aplikačními specifickými integrovanými obvody  - ASIC). 

Tyto hardwarové principy k výpočtu řídkého pole bodů jsou používány i 

v současnosti a to, jak pro urychlení výpočtů ve fotogrammetrii, tak k výpočtu 

spojovacích bodů a definování 3D prostoru, kde jsou základem postupů 

počítačového vidění a identifikace předmětů, rozeznávání obličejů, dopravních 

značek v reálném čase, jednoduše řečeno v těch aplikacích, kde potřebujeme 

rychle v reálném čase definovat 3D prostor. Globální metody jsou na rozdíl od 

lokálních metod významně časově náročnější, ale poskytují přesné výsledky 

v celé ploše modelu. Jejich cílem je najít optimální funkci poměru mezi nejmenší 

diferenci výpočtu prostorového tvaru modelu a funkcí vyhlazení tohoto modelu.  

Všechny výše uvedené postupy jsou encyklopedicky uvedeny v [32]. 

2.3 Metoda korelace snímků  Semi-Global Matching  

 Heiko Hirschmüller v roce 2005 uveřejnil postup korelace obrazu snímků, 

který nazval právě pro jeho účelové spojení obou do tehdy používaných 

korelačních postupů metodou Semi-Global Matching (SGM) [20]. Hirschmüller 

popsal metodu účinnějšího zpracování stereoskopických dvojic prostřednictvím 

poměrně složitého postupu (na základě prací předchozích programátorů a 

teoretiků - vycházel přibližně z 20 prací autokorelačních metod, především pak 

z prací Christiana Hiepkeho 2002 [19]) dynamicky se měnící velikosti korelačního 
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okolí na základě robustní shody výpočtu ve velkých plochách s předpokládaným 

přechodem do malých významně strukturovaných plošek obrazu, v kterých jednak 

vyhledává ve všech směrech dominantní (pilotní – „moudrý“) pixel a potom 

významně mění přístup k postupu korelace obrazů tím, že pro hodnocení okolí 

používá jen celočíselných hodnot a tím účinně zvyšuje rychlost výpočtů především 

na vícejádrových procesorech. Již kolem roku 2008 dal ve svých pracích 

Hirschmüller  a Ernst [12] jasně najevo, že správná cesta výpočtů je cesta výpočtu 

na GPU. Dalším inovativním a důležitým krokem řešené problematiky je eliminace, 

respektive významná redukce v jednom stereopáru neviditelných prostor 

multinásobným řešením výpočtu míst, v kterých z počátečního páru nebyla 

obdržena prostorová informace, a její doplnění do celkového modelu povrchu 

vypočítané scény a následně například vytvořeného ortofoto. Zároveň v této fázi 

Hirschmüller postupně hodnotí prostory bez informace, tedy bez možnosti 

vypočítat digitální model povrchu (DMP). Robustní kombinací všech snímků ve 

výpočtu účastných pak vybere mediánem hodnoty nejvíce se přimykající 

předpokládanému řešení a to i v prostorech diskontinuit a krajů násobně 

překrytých scén. Tento hierarchický výpočetní postup otevřel cestu pro robustní 

vyrovnání snímků bez významné citlivosti k různým světelným podmínkám 

v různých snímcích stejné scény, včetně souběžného vyrovnání radiometrických 

hodnot v jednotlivých snímcích. V několika dalších letech na základě uveřejnění 

SGM algoritmu začali programovat jak vědecké, tak komerční týmy programátorů 

postupy automatické korelace snímků na základě tohoto algoritmu. Přesnost 

určení polohy bodů vypočtených ze snímků v případě použití algoritmu SGM je 

udávána jako hodnota maximálně 3 pixelů obrazu a výšky 5 pixelů obrazu. 

Zkušenosti s většinou programů pro tvorbu ortofoto a digitálních modelů povrchů 

vycházejících z SGM algoritmu však ukazují, že reálné výsledky jsou ještě lepší 

než teoretické předpoklady a výsledná přesnost ortofoto v poloze (při Ground 

Sample Distance – GSD tedy velikosti pixelu obrazu do 10cm) je do hodnoty 2 

pixelů a hodnota výšky (pro letecký případ) do 4 pixelů obrazu. Postupně od roku 

2008 byla Hirschmülerova metoda aplikována přes pozemní, blízkou až 

k leteckým variantám fotogrammetrických výpočtů a většina programů je dnes na 

SGM metodě založena. Hlavní rozdíly mezi experimentálními, akademickými nebo 
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komerčními softwary jsou v optimalizaci programů a využití možností hardwaru. 

Výsledný rozdíl mezi různými programy je pak především v délce výpočetního 

času a kvalitě výsledného digitálního modelu a ortofoto. Srovnáním metod 

automatické korelace snímků se zabývají mimo jiné práce N.Haala [16] 

porovnávající výpočetní časy při použití různých software na dvou kontrolních 

lokalitách (krajina a město Mnichov) přičemž výpočetní hardware byl prakticky 

srovnatelný. Dále se zabýval porovnáváním výpočetních programů autorský 

kolektiv Košické univerzity [4] a M.Marčiš [34] 

2.4 Současné možnosti použití snímků v praxi povrchového 

dobývání 

 V současné době jsou do praxe určení ploch a objemů při povrchovém 

dobývání v řadě zemí zaváděny nové měřické metody. Mezi tyto metody patří 

mimo metody pozemního mobilního a statického laserového skenování, metody 

měření pomocí GNSS popsané v Návodu [37] a rovněž metody pozemní a letecké 

fotogrammetrie mnohde využívající neměřických kamer a nosičů RPAS.  

 Metody pozemního mobilního a statického laserového skenování byly 

zařazeny mezi měřické metody pro určování podrobných bodů katastru České 

republiky a jsou popsány rovněž v [37].  

Vývoj metod tvorby DMP metodami založenými na SGM vedli k rychlému 

nástupu těchto technologií, jak popisují desítky článků odborné literatury a 

především reklamní kampaně firem dodávajících RPAS, a technologie pro tvorbu 

ortofoto DMT, DMP a mapování z těchto prostředků. Celosvětové prvenství v 

nasazení těchto technologií má zcela jistě těžební průmysl v Austrálii, Kanadě a 

USA. Za mnohé práce lze uvést [1] a [39] a z tuzemských autorů práce Jona et al 

[29] a Dejla et al [10] a [11].  Uvedené práce dokládají rychlý vývoj v oblasti 

mapovacích metod a při použití vhodných programů pro zpracování dat z těchto 

systémů a dodržení zásad pro použití těchto systémů lze vyhovět požadavkům 

přesnosti při mapování v  povrchových dolech.  
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3 Cíl disertační práce 

 Cílem práce bylo porovnat přesnost a efektivitu v současnosti dostupných 

fotogrammetrických metod pro určení plochy povrchů při povrchovém dobývání a 

výpočtu objemů navazujících na tato měření povrchů. Ke splnění tohoto hlavního 

cíle vedlo několik dílčích částí, které mají vzájemnou souvislost. 

 V první části disertační práce byly provedeny teoretické výpočty povrchů na 

matematickém tělese velmi podobném reálnému kontrolnímu objektu 

homogenizační skládky uhlí v dole Nástup Tušimice. Byly provedeny teoretické 

rozbory počtu bodů popisujících povrch tělesa ve smyslu jednotlivých výpočetních 

metod a následného výpočtu objemu uhlí na skládce.  

 Druhá část popisuje vzájemné hodnocení efektivity možných metod měření 

ploch a následně objemů. V této části je provedeno hodnocení vybraných 

fotogrammetrických metod z pohledu efektivity jejich použití. Zpracování návrhu 

technologického postupu pro současné fotogrammetrické metody měření při 

použití v povrchovém dobývání je jedním z hlavních výsledků disertační práce. 

 Pro ověření teoretických předpokladů byly provedeny snímkové lety na 

kalibrační základně u Hradce Králové a byl testován vztah počtu a rozmístění 

výchozích bodů (VB) k hodnotám přesnosti výsledného produktu tedy ortofoto a 

DMP a to ve čtyřech výpočetních variantách. Rovněž bylo navrženo schéma 

univerzální kalibrační základny pro dálkově pilotované letecké systémy.  

 Na testovací lokalitě homogenizační skládky Tušimice a povrchového dolu 

Hrabák byly testovány metody snímkování s dálkově pilotovaným leteckým 

systémem ve třech termínech, prakticky identických s termíny snímkování těchto 

ploch letounem s osádkou digitální fotogrammetrickou kamerou velkého formátu. 

Výsledné určení objemů byly vzájemně porovnáno na lokalitě homogenizační 

skládky.  

 Závěrečným zhodnocením všech výše uvedených částí je text návrhu 

doplnění Vyhlášky v částech týkajících se použití fotogrammetrických metod v 

povrchovém dobývání. 
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4 Teoretické hodnoty přesnosti určení objemu 

 Jeden ze základních ukazatelů účinnosti těžby v povrchovém dobývání je 

stanovení objemu vytěžené horniny. Určení objemu vytěženého (nebo 

navrstveného) materiálu je periodicky opakovanou úlohou geodetické důlní 

měřické praxe. Důlní měřiči používají různé metody pro stanovení objemu 

vytěžené horniny.  Nesprávné určení objemu horniny může mít za následek velké 

finanční ztráty důlního podniku. Volba metody pro určení objemu je determinována 

jednak termínem do kterého má být stanovení objemu nadřízeným složkám nebo 

vedení důlního podniku dodáno, jednak požadavky na přesnost určení objemu z 

Vyhlášky a jednak finančním limitem za který má být toto zjištění objemu 

provedeno. Sekundárními podmínkami pro určení objemů jsou úroveň výcviku 

personálu v jednotlivých postupech a způsobech měření a výpočtu objemů, 

technické standardy podniku, užívané instrumentárium, hardware a software. 

Další text této kapitoly porovnává hodnoty exaktně definovaného matematického 

tělesa (válcové úseče) s metodami výpočtu objemu běžně používanými v důlní 

měřické praxi a běžně používaných programech pro výpočet objemů s cílem 

stanovit mezní hodnotu systematické odchylky vstupních měření pro určení 

objemu.  

4.1 Rozdělení metod určení objemů 

 Jedno z možných rozdělení metod určení objemu vytěžené nebo 

navrstvené horniny:  

 Metody založené na odhadu a zkušenosti důlního měřiče - pouze u menších 

povrchových dolů. 

 Metody založené na sčítání jednotek (hmotnosti nebo objemu) 

transportovaných z lomové oblasti (auta, vagóny atd.). 

 Metody založené na měření objemu horniny „na dopravním páse“, obvykle 

pomocí profilového skenování a zjištěni rychlosti pohybu pásu nebo určováním 

hmotnosti horniny na dopravním páse. 
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 Metody založené na geodetickém měření diskrétních bodů a tvarů odtěženého 

materiálu a porovnání následně vytvořeného digitálního modelu s modelem 

z předchozí etapy měření. 

 Metody založené na pozemním laserovém skenování statickými lasery a 

mobilními lasery za jízdy nebo metodou Stop and Go  

 Metody leteckého laserového skenování, ať již z letounů s posádkou nebo 

dálkově pilotovaných leteckých systémů. 

 Metody založené na využití letecké fotogrammetrie založené buď na měření 

DMP stereoskopickým pozorováním s vyjádřením DMP diskrétními body a 

terénními hranami (povinnými spojnicemi), nebo metodami korelačních výpočtů 

s výsledným hustým mračnem bodů tvořících digitální model povrchu a to ať ze 

snímků pořízených letouny s posádkou nebo RPAS. 

4.2 Metody výpočtu objemů 

 Metody měření povrchu terénu v povrchovém dole s cílem určení objemu (a 

obvykle i plošného rozsahu) důlních prací mezi dvěma termíny (periodami) měření 

jsou prováděny obvykle v souladu s postupem dalšího zpracování těchto dat a 

výpočtu objemu na základě rozdílu dvou změřených digitálních modelů povrchů. 

Posouzením přesnosti letecké fotogrammetrie v povrchových dolech se zabýval 

Klvaňa [30]. V současné době jsou objemy obvykle určovány porovnáním dvou 

digitálních modelů povrchů pomocí speciálního softwaru. Pro teoretické stanovení 

přesnosti objemu jsou níže uvedeny výpočetní metody pro stanovení objemu 

horniny. Při určování objemu jsou obvykle používány následující postupy: 

a. Rozdělení objektu na elementární geometrické prostorové útvary a výpočet 

objemů těchto útvarů. 

b. Rozdělení objektů paralelními řezy a výpočet objemu na základě průměrů 

ploch dvou sousedních řezů a znalosti vzdálenosti mezi těmito řezy (formálně 

je dělena tato metoda na výpočet z vodorovných řezů – vrstevnic a výpočet ze 

svislých řezů - tedy profilů).  

c. Rozdělení tělesa omezeného dvěma digitálními povrchovými modely 

systémem vzájemně kolmých rovin o pravidelném rozestupu a výpočtu objemu 

součtem všech jednotlivých „náhradních“ čtyřbokých hranolů. 
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d. Rozdělení tělesa omezeného dvěma digitálními povrchovými modely na 

trojboké hranoly kdy tři hrany hranolu jsou ve směru jedné z os (obvykle z) a 

následným součtem objemů všech těchto trojbokých hranolů se určí objem 

mezi dvěma DMP.   

e. Rozdělení tělesa na tetraedry, výpočet jejich objemů a výpočet objemu 

součtem všech tetraedrů vytvořených spojením vrcholů ze dvou digitálních 

modelů povrchů. 

 Pokud je digitální model tvořen diskrétními body (a případně povinnými 

spojnicemi – terénními hranami) pak z výše uvedených rozdělení těles a 

následných výpočtů jejich objemů je naprosto exaktní pouze výpočet objemu 

tělesa podle bodu e) kdy tento výpočet je sice významně časově náročnější jak 

ostatní postupy rozdělení tělesa a následného výpočtů objemů, ale jako jediný 

nemusí řešit průměrování hodnot výšek a ploch a dopočet některých částí tělesa 

přibližnými výpočty nebo jejich nahrazení přibližnými prostorovými tělesy.  

 Pokud je digitální model tvořen a popsán jako rozdíl nebo průnik nejméně 

dvou exaktních prostorových ploch (rovin, částí válců, kuželů, paraboloidů, koulí a 

dalších jednoznačně definovatelných prostorových ploch), pak je výpočet objemu 

pouze otázkou optimalizace výpočtu z těchto prostorových útvarů vzniklých ploch 

uzavírajících a definujících počítaný objem.  

4.3 Porovnání metod výpočtu objemů 

 Problematika výpočtu objemů je popsána a zpracována Michalčákem [35] 

na str. 290 až 296 a metoda určení objemu z vrstev byla kompletně zpracována 

v letech 1984 až 1988 u VÚGTK, v.v.i. a několik výzkumných zpráv bylo navrženo 

Šandou [42]. V těchto pracích se vychází z toho, že objem by měl být určen 

s přesností 0,33% z celkového objemu. V těchto případech jde však o naprosto 

jednojednoznačné povrchy nádrží na ropné produkty, takže konstatování potřeby 

určení objemu na 1%, blíže zdůvodněné v posledním odstavci této kapitoly, je sice 

akceptovatelné, ale poměrně mezní při objemech stovek tisíc kubických metrů. V 

Černota et al [7], Sabalová et al [40] a Mučková et al [36] jsou uvedeny konkrétní 

aplikace a řešení pro dané případy. Obecné pojetí teoretického určení objemu 
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exaktního tělesa a závěry pro současnou fotogrammetrickou důlní praxi jsem 

v současné literatuře nenalezl. Doc. Ing. J. Šímy, CSc. se dle jeho slov osobně 

zabýval teoretickým i praktickým určením objemu hornin v povrchovém dobývání 

v letech 1964 až 1969, avšak žádnou výzkumnou zprávu ani technologický postup 

k tomuto tématu jsem v knihovně VÚGTK nenalezl.  

Pro potřeby apriorního rozboru přesnosti určení objemu odtěžené horniny 

vezměme exaktně definované těleso a to úseč válce s délkou 600m s čelními 

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

Takto definované exaktní těleso ilustrované Obrázkem 1 a jeho jednoznačně 

stanovený počáteční objem v dalším textu podrobíme různým, shora uvedeným, 

možnostem výpočtu objemů tohoto tělesa. Těleso je prakticky identické s tvarem 

homogenizační skládky Dolů Nástup Tušimice, která je jednou ze dvou 

testovacích lokalit, a lze na tomto tělese podat rozklad potřeb a požadavků na 

měření fotogrammetrickými metodami.  

 Na Obrázku 1 pro trojúhelník TUV zkonstruovaný v čele válce (s osou válce 

|CC´|) platí Euklidova věta, kdy při znalosti hodnoty h (úsečky PT  - průměrná 

výška uhlí uprostřed skládky) a délky tětivy S (úsečka UX  - šířka skládky 70m) 

platí:  

|UP|*|UP| = |PT|*|PV|,            (1) 

 z toho pak lze vypočíst neznámý úsek |PV| jako  

     |PV|= (|UP|*|UP|)/(|PT|),      (2) 

a přičemž platí, že  

                            |PT| + |PV| = d = 2r.     (3) 

 Po obdržení vypočteného r a na základě znalosti délky tětivy S (zadávaná 

hodnota - ale jinak dvojnásobek výšky Ve v euklidovském trojúhelníku) lze 

vypočítat úhel v radiánech  

   α  = 2 arcsin (S/2r),              (4) 

 a pak již přes výpočet rozdílu plochy celé kruhové výseče CU_CX (dle 

vzorce pro plochu kruhové výseče Av= (α*r*r)/2)  od  plochy trojúhelníka UXC (o 
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ploše At = r*r*(sin(α/2))*(cos(α/2))  obdržíme výslednou plochu kruhové výseče A. 

Hodnota objemu válcové úseče V je pak již jen hodnotou součinu A*D. 

 

Obrázek 1 grafické znázornění válcové úseče 

 Výsledný výpočet hodnot exaktního objemu válcové úseče pro typický tvar 

homogenizační skládky Dolu Nástup Tušimice a.s. je v Tabulce 1: 

Tabulka 1  Výpis základních hodnot objemu válcové úseče 

Výška úseče rotačního válce h (úsečka 
TP) v [m]: 

6 Vypočtená plocha kruhové 
výseče příslušející úhlu α  v [m

2
]: 3750 

Délka tětivy rotačního válce S (tj. 2x 
úsečka UP) v [m]: 

70 Vypočtená plocha A čela válcové 
úseče v [m

2
]: 282 

Délka rotačního válce D v [m]: 600 Vypočtený objem V válcové 
úseče  v [m

3
]: 168983 

 

4.3.1 Metoda výpočtu objemu vrstvami paralelními s tětivou úseče 

Základní objem exaktního tělesa byl určen postupem popsaným výše. Vůči 

exaktně vypočtené hodnotě objemu válcové úseče (kdy jedinou chybou je hodnota 

čísla π, které je použito, tak jak je dáno v programu Excel , tedy na 15 míst pro 

verzi Windows 2007) jsou níže porovnány varianty výpočtu s použitím třech až 

dvanácti vrstev - výsledky jsou zaokrouhleny na celé metry kubické. Obrázek 2 

ukazuje rozdělení objemu do šesti vrstev. V Tabulce 2 jsou tabelovány hodnoty 
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variant výpočtů od hodnoty objemu trojbokého hranolu s podstavou 

s trojúhelníkem UXT přes tři až po dvanáct vrstev. Z Tabulky 2 vychází i grafické 

vyjádření poměru počtu řezů k hodnotě výsledné odchylky v určení objemu – Graf 

1. Objem byl spočten jako součet dílčích objemů V i-té vrstvy, který je roven 

součtu plochy této vrstvy a plochy sousedící s touto plochou vynásobené 

polovinou hodnoty výšky (odlehlosti) těchto sousedních vrstev. 

 

Obrázek 2 Grafické znázornění výpočtu objemu po vrstvách - obrázek pro variantu se šesti 

vrstvami 

Tabulka 2 Varianty výpočtu objemu tělesa válcové úseče po vrstvách 

Objemy po vrstvách Objem   tělesa 
v [m

3
]: 

Rozdíl od exaktní 
hodnoty v [m

3
]: 

Rozdíl v %  od 
exaktní hodnoty: 

Výpočet jednou vrstvou - 
výpočet objemu hranolu  

126000 -42983 -25,1 

Výpočet třemi vrstvami po dvou 
metrech  

159892 -9091 -5,4 

Výpočet šesti vrstvami po 
jednom metru  

165651 -3332 -1,9 

Výpočet dvanácti vrstvami tedy 
po výšce 0,5m  

167776 -1207 -0,7 

Exaktní výpočet 169553 0 0 

 



Ing. Václav Šafář: Výzkum Porovnání přesnosti a efektivity měřických metod 
určení objemu při povrchovém dobývání v návaznosti na novelizaci vyhlášky 

Českého báňského úřadu č. 435/92 Sb  

2017  14 

Graf 1 Porovnání určení objemů podle počtu vrstev použitých k výpočtu objemu 

 

4.3.2 Metody výpočtů objemů profily 

 Pro výpočet hodnoty objemu po profilech je nutné vypočítat plochu čelního 

profilu, která je rovna součtu ploch n rovnoramenných trojúhelníků s rameny r a 

vrcholovým uhlem α/n, kde plocha jednoho rovnoramenného trojúhelníka se 

spočte jako  

Ar = ((r*r)/2)*SIN((α/n )/2)                  (5) 

a přičemž hodnota r a α jsou známy z předchozích odstavců.  

 Součet všech ploch n trojúhelníků se odečte od plochy trojúhelníka UXC.  

Takto získaná plocha profilu se pro výpočet objemu vynásobí délkou skládky D. 

Na Obrázku 3 je znázorněn výpočet plochy profilu pro šestihrannou úseč. 

V následující Tabulce 3 jsou tabelovány příslušné hodnoty. Graf 2 ukazuje 

závislosti počtu trojúhelníků na kvalitě určení objemu válcové úseče 

prostřednictvím výpočtu po profilech a alternativách n-hranných úsečí. 

Tabulka 3 Varianty výpočtu objemu tělesa válcové úseče po profilech 

Objemy po profilech Objem tělesa v 
tisících [m

3
]: 

Rozdíl od exaktní 
hodnoty v tisících [m

3
]: 

Rozdíl v % od 
exaktní hodnoty: 

Výpočet profilem - objemu 
hranolu "dvojhrannou úsečí" 

126 42,9 25,4 

Výpočet profilem čtyřhranné 
úseče 

158 10,8 6,4 
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Výpočet profilem 
šestihranné úseče 

164 4,8 2,8 

Výpočet profilem 
dvanáctihranné  úseče 

168 1,2 0,7 

Exaktní výpočet 169 0 0 

 

 

    

Obrázek 3  Grafické znázornění výpočtu objemu pro variantu s šestihrannou úsečí 

Graf 2 Porovnání určení objemů podle počtu vrcholů na profilu úseče 

 

4.3.3 Metody výpočtu určením průměrné hodnoty výšky k ploše tělesa 

v pravidelné síti 

 Podstava válcové úseče UXX´´´U´´´ znázorněné na Obrázku 4 je v 

horizontální rovině. Tato podstava je rozdělena pravidelným krokem o velikosti 

mříže (gridu) o hodnotě Kg. Kolmice vztyčené v uzlech této mříže směřující k 
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povrchu válcové úseče a protínají povrch úseče v bodech V32, V33 , V42 a V43, jak 

je ukázáno na Obrázku 4 a 5.  Pro zvolený krok Kg byly spočteny výšky těchto 

kolmic nad podstavou v uzlových bodech mříže postupem ilustrovaným na 

obrázku č. 6. Objemy jednotlivých náhradních hranolů jsou spočteny součinem: 

 

 Kg*Kg*((sum (Vij, Vi,j+1,Vi+1,j a Vi+1,j+1)/4)                 (6) 

Objemy byly spočteny pro krok gridu Kg: 2,5m, 5m, 7m a 12,5m. V Tabulce 

4 jsou shrnuty hodnoty objemů a Graf 3 znázorňuje tabelované hodnoty graficky. 

 

 

 

Obrázek 4 Grafické znázornění výpočtu objemu určením hodnot objemu náhradních hranolů 

 

 

 

Obrázek 5 Detailní znázornění náhradního hranolu 



Ing. Václav Šafář: Výzkum Porovnání přesnosti a efektivity měřických metod 
určení objemu při povrchovém dobývání v návaznosti na novelizaci vyhlášky 

Českého báňského úřadu č. 435/92 Sb  

2017  17 

 

Obrázek 6 Detailní znázornění určení výšek v náhradním hranolu 

Tabulka 4 Varianty výpočtu objemu tělesa pravidelným gridem Kg od 2,5 do 17,5m 

Objemy určené z objemu 
náhradních hranolů 

Objem tělesa v 
tisících [m

3
]: 

Rozdíl od exaktní 
hodnoty v tisících [m

3
]: 

Rozdíl v procentech od 
exaktní hodnoty: 

Výpočet objemů válcové 
úseče pro grid 17,5m 

158 10,8 6,39 

Výpočet objemů válcové 
úseče pro grid 7m 

167 1,7 1,0 

Výpočet objemů válcové 
úseče pro grid 5m 

168 0,8 0,5 

Výpočet objemů válcové 
úseče pro grid 2,5m 

169 0,2 0,1 

Exaktní výpočet 169 0 0 

Graf 3 Porovnání určení objemů podle velikosti kroku gridu Kg 
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4.4 Závislost hodnoty odchylek vstupních měření výšek na 

výpočtu objemu 

 Zjištění závislosti vlivu výškových odchylek měřených bodů vstupujících do 

výpočtu výsledného objemu bylo provedeno na výpočtu objemu určením průměrné 

hodnoty výšky k ploše tělesa v pravidelné síti (tedy dle odstavce 4.3.). Byly 

vypočteny hodnoty objemu při zatížení výšek všech bodů na povrchu válcové 

úseče systematickou odchylkou. Výpočet s touto systematickou odchylkou byl 

proveden při její hodnotě +3,5cm, +5,0cm, +7,5cm a +10cm. Při těchto 

alternativách hodnot systematických odchylek přidaných k hodnotám exaktním 

byly spočteny objemy pro všechny hodnoty kroku Kg. Z tabulky vyplývá, že 

v případě měření se systematickou odchylkou 3,5cm a 5cm se dokonce 

procentuální hodnota objemu vůči objemu exaktnímu „zlepšuje“ a objemy jsou 

určovány jako více se blížící k objemu exaktnímu, což je však neodpovídající jen 

na první pohled a to proto, že průměrování čtyř výšek určených danému hranolu je 

při konkávním tvaru tělesa vždy průměrem s vyšší váhou nižších hodnot výšek 

určených na tělese (u konvexních ploch – například uložení sypkých materiálů 

podél stěn nádrží ve tvaru „U“ by tomu bylo naopak). Souhrnná tabulka výsledků 

je uvedena jako Tabulka. 5. 

Tabulka 5 Výsledky objemů při různých systematických odchylkách v určení výšek na tělese 

Tabulka výpočtu 
objemů válcové 
úseče pro grid 
Kg \ hodnotě 
systematické 
odchylky [m]: 

0,000 0,035 0,050 0,075 

Exaktní hodnota 
objemu válcové 

useče pro 
testování je 
168983 [m

3
], 

hodnota jednoho 
procenta je 
1689,8 [m
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4.5 Porovnání metod výpočtu objemů na tělese válcové úseče  

Výše byly provedeny čtyři typy výpočtů objemu tělesa, které je přibližně 

stejného tvaru jako homogenizační skládka Severočeských dolů a.s., Dolu Nástup 

Tušimice. Byly to postupně tyto výpočty :  

1. Exaktní výpočet hodnot objemu válcové úseče 

2. Výpočet objemu tělesa válcové úseče po vrstvách (ve čtyřech alternativách) 

3. Výpočet objemu tělesa válcové úseče po profilech (ve čtyřech alternativách) 

4. Výpočet objemu tělesa válcové úseče určením hodnot objemu náhradních 

hranolů (ve čtyřech alternativách) 

Při porovnání výše uvedených metod výpočtů objemů je vidět z výsledků 

alternativních výpočtů, že akceptovatelné odchylky v určení objemů, tedy pod 

hodnotu 1% v porovnání s exaktně určeným objemem, jsou u výpočtu po vrstvách 

s 12 vrstvami tedy formálně s 24 náhradními body po obvodu čela náhradního 

tělesa. U výpočtu po profilech je to 12 bodů na profilu popisujícím čelo náhradního 

tělesa a u výpočtu určením hodnot objemů náhradních hranolů je to formálně 11 

bodů na čelním obvodu náhradního tělesa.  

Tabulka výpočtu 
objemů válcové 
úseče pro grid 

Kg v 17,5m (137 
bodů na povrchu 
válcové úseče): 
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Tabulka výpočtu 
objemů válcové 
úseče pro grid 
Kg v 7m (857 

bodů na povrchu 
válcové úseče): 
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Tabulka výpočtu 
objemů válcové 
úseče pro grid 
Kg v 5m (1680 

bodů na povrchu 
válcové úseče): 
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Tabulka výpočtu 
objemů válcové 
úseče pro grid 

Kg v 2,5m (6720 
bodů na povrchu 
válcové úseče): 
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4.6 Dílčí závěry kapitoly 4 - praktické určení objemu tělesa 

válcové úseče  

 Pro praktický výpočet objemu tělesa válcové úseče je potřeba určit na 

povrchu tohoto tělesa přibližně 1000 bodů v pseudopravidelném rozložení ať 

leteckým nebo pozemním laserovým skenováním nebo stereoskopickými či 

korelačními fotogrammetrickými postupy přičemž jejich směrodatná odchylka od 

reálné hodnoty výšky vůči vztažné ploše od které se výšky (byť formálně) 

odpočítávají, nesmí být horší (vůči vybranému gridu) než hodnota uvedená 

v Tabulce 5.  Prakticky lze tedy určit (při snímkování s GSD=5cm) a popsat povrch 

tohoto terénního tvaru podobného válcové úseči stereoskopickým měřením po 

přibližně 90 liniích kolmých na osu válcové úseče, tedy homogenizační skládky 

tak, že na této linii je od jednoho úpatí přes vrchol k druhému úpatí skládky 

měřeno alespoň 12 bodů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Václav Šafář: Výzkum Porovnání přesnosti a efektivity měřických metod 
určení objemu při povrchovém dobývání v návaznosti na novelizaci vyhlášky 

Českého báňského úřadu č. 435/92 Sb  

2017  21 

5 Technicko - ekonomické porovnání dálkově řízeného 
letadla a letadla s posádkou  

 V posledních letech se těžební organizace zabývají intenzivně myšlenkou 

využít při tvorbě důlních map a ortofoto systémů RPAS. Úvahy i praktické využití 

modelů dálkově řízených letadel pro mapovou tvorbu a dálkový průzkum Země 

(DPZ) v České republice započaly koncem sedmdesátých let u Geografického 

ústavu Akademie věd v Brně. Při rozhodování o použití RPAS jsou obvykle 

porovnávány jeho vlastnosti a možnosti s vlastnostmi a možnostmi 

tradičního letounu s posádkou. V současnosti přibývá organizací, a to se zvýšenou 

dostupností levných a dostupných RPAS a neustále se zdokonalujících 

komerčních i volně šířených programů pro zpracování snímků z neměřických 

kamer, které se snaží zjistit a porovnat tyto dvě fotogrammetrické technologie. 

 V současné době se obvykle rozdělují bezkontaktní metody snímání podle 

typu senzorů, kterými jsou prováděny. Na Obrázku 7 je ukázáno jedno z možných 

rozdělení senzorů. Ze všech senzorů na Obrázku uvedených se  využívají pro 

tvorbu ortofoto, DMP a stereoskopické mapování především digitální kamery, 

skenující fotogrammetrické kamery a letecké optickomechanické laserové 

skenery. Senzory, které je možné použít pro mapování v povrchovém dobývání, 

jsou tedy jak ze skupiny pasivních senzorů, tak ze skupiny aktivních senzorů. V 

rychle se rozvíjejícím světě elektroniky, a v oboru snímacích světlocitlivých čipů 

zvlášť, se objevují nejen nové součástky mikroelektroniky, ale především na nich 

založená aplikační zařízení. Výrobci leteckých senzorů tak vytváří ve velmi 

rychlém sledu nové a nové typy digitálních leteckých fotogrammetrických 

měřických i neměřických kamer. Dřívější situace kdy zásadní inovační kroky 

v oboru výroby leteckých kamer se počítaly na desítky let, a například formáty 

filmu do leteckých kamer byly neměnné po dobu takřka 35 let, je již minulostí. 

Současní výrobci leteckých senzorů přicházejí na trh s novými kamerami 

v inovačním cyklu jednoho až třech let. V současné době je možné pro potřeby 

mapování v povrchových dolech použít nejen digitálních zobrazujících kamer, ale 

rovněž i laserového skenování o vysoké hustotě s nízko letících nosičů RPAS. 

Zařízení jsou vyráběna v mnohých konstrukčních variantách. Hlavní výrobci 
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digitálních velkoformátových fotogrammetrických senzorů jsou prakticky tři. 

VisionMap Ltd.,19D HaBarzel St., Tel Aviv, 5201796, Izrael; Vexcel Imaging  

 

Obrázek 7 Rozdělení typů senzorů 

GmbH, Anzengrubergasse 8, 8010 Graz, Rakousko; Leica Geosystems AG, 

Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg. Švýcarsko. Existují další výrobci kamer, 

které jsou používány pro fotogrammetrické účely jak v provedení pro letouny 

s osádkou tak i RPAS, jako například firma Phase One A/S, Roskildevej 39, DK-

2000 Frederiksberg (Kodaň) Dánsko nebo firmy, které odvozují svoji produkci 

fotogrammetrických systémů z těchto středně-měřítkových kamer jako například 

firma IGI mbH, Ingenieur-Gesellschaft für Interfaces, Langenauer Str. 46 , 57223 

Kreuztal Německo, nebo firmy které doplňují své výrobky těmito středně-

formátovými kamerami jako například  Teledyne Optech, 300 Interchange Way, 

Vaughan, Ontario, L4K 5Z8 Kanada. Jako neměřické kamery (tedy kamery, u 

kterých nejsou výrobcem garantovány parametry vnitřní orientace s dostatečnou 

přesností) lze použít celou škálu těchto kamer od profesionálních DSLR (Digital 

Single-Lens Reflex- kamera) zrcadlovek až po běžné komerční kompaktní kamery.  
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Porovnání efektivnosti použití jednotlivých typů kamer ukazuje Graf 4, který 

porovnává hlavní determinující faktor ceny snímkování – odstup snímkových řad 

(při stejné ploše snímkování, stejném q (30%) a stejném GSD na terénu. 

 
Graf 4 Efektivita použití senzorů – odstup snímkových letových drah 

 Při zvažování nákupu či použití snímací techniky musíme vždy brát v úvahu 

jednak aktuální stav instrumentária nabízeného na trhu (které musí být 

konfrontováno s námi kladenými požadavky na polohovou a výškovou přesnost 

výsledných produktů) a jednak cenu vlastního mapování prostoru povrchového 

dobývání. Při výběru a sestavení technologických linek a postupů musíme tedy 

brát v úvahu stav a  technické možnosti současné fotogrammetrické, letecké 

techniky a avioniky, navigačních systémů, případné omezení leteckého provozu 

nad snímkovanými lokalitami a dalšími podmínkami determinujícími požadavky 

mapování. Pokud tyto podmínky a reálné možnosti současných aparatur a 

senzorů budou akceptovány, pak požadavky na data a produkty pro tvorbu důlně 

měřické dokumentace mohou být bez problémů splněny. Technologii pro 

mapování netvoří ale pouze senzor, ale i nosič senzoru. Jako nosiče senzoru je 

možné použít buď letoun s posádkou, nebo RPAS.   
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5.1 Základní charakteristiky dálkově řízeného letadla  

 RPAS pro použití při mapování polohopisu a výškopisu rozsáhlejších 

otevřených dolů a tvorbě ortofoto zahrnuje RPAS s pevným křídlem nebo 

řiditelnou vzducholoď. Pro menší lokality povrchových lomů a pískoven lze použít i 

RPAS s rotory (tzv. multikoptéry). Letadlo s pevným křídlem je, při hodnotě GSD = 

2,5 až 5,5cm, vhodnější vzhledem ke svojí rychlosti než model vrtulníku nebo 

multikoptéry. Řiditelná vzducholoď je sice srovnatelná s rychlostí modelu vrtulníku 

nebo multikoptéry, ale oproti těmto zařízením má významně vyšší výdrž, a tím 

kompenzuje svoji hlavní nevýhodu, kterou je poměrně nízká hodnota rychlosti 

větru, při které může být vzducholoď vypuštěna. Dalšími typy RPAS jsou hybridní 

konstrukce, které umožňují vertikální start a přistání jako multikoptéry. Po 

dosažení potřebné výšky přechází stroj hybridní konstrukce do vodorovného letu 

jako letadlo s pevným křídlem. Tato konstrukce tak kombinuje výhody multikoptér 

(potřeba poměrně malého místa na start a přistání bez katapultů a přistávacích 

zařízení) a výhodu letadel s pevným křídlem (rychlost vlastního letu).  Start letadla 

je zabezpečen odhozem z ruky nebo katapultem různé konstrukce. Přistání je 

obvykle provedeno na břicho letadla, padákovým systémem nebo řízeným 

nárazem do zavěšeného vertikálního lana přistávacího zařízení, nebo přechodem 

do visu a svislého pohybu u hybridních konstrukcí. RPAS je vybaveno motorkem, 

vrtulí, baterií, přijímačem GNSS, vysílačem telemetrických údajů, inerciální 

měřickou jednotkou, elektronickým magnetometrem, bezpečnostními prvky a 

senzory.  

 Rozpětí křídel letounů určených k mapování polohopisu a výškopisu a 

tvorbě ortofoto je od 65 do 300cm a délka letounu se pohybuje od 45 do 260cm. 

Pohon letadla je elektrický s příkonem motoru od 250 do 1000W, což při použití 

baterií s kapacitou 2500 až 12000mAh umožní výdrž letadla kolem 45 až 90 minut. 

Motor pohání tlačnou nebo tažnou vrtuli. V této obvyklé konfiguraci je teoretický 

dostup letounu od 2500 do 5000 metrů nad terénem. Rychlost letounu je v rozpětí 

od 40 do 90km/h. Hmotnost letounu je v intervalu od 0,7 do 8kg včetně užitečné 

zátěže, tedy snímače. Snímačem umístěným v letadle a pořizujícím letecké 

neměřické snímky je digitální kamera, obvykle se snímacím čipem typu CMOS s  
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velikostí snímacího elementu od 5,7x7,6mm po full frame (FF) formát kinofilmu 

24,0x36,0mm. Nominální velikost obrazového prvku (pixelu) na tomto snímacím 

elementu je v rozpětí 2,1 až 7,4µm. Systém je obvykle vybaven autopilotem, který 

umožňuje autonomní a automatické vedení letounu po letových drahách ve 

snímkované lokalitě. Řada výrobců v současné době nabízí jako součást vybavení 

RPAS inerciální měřickou jednotkou (Inercial Measuring Unit) IMU, která 

v kombinaci s (Global Position System) GPS aparaturou umožňuje po ukončení 

letu spočítat (na základě zápisu středu doby trvání expozice do časové osy GPS) 

prostorovou polohu a rotační úhly snímků vztažené k národnímu souřadnému 

systému a obdržet tak vstupní přibližné parametry vnějších orientací všech snímků 

pořízených ve snímkové misi. Všechny tyto popsané údaje hrají důležitou roli při 

rozhodování organizace o výběru a pořízení nejvhodnějšího RPAS při plnění úkolů 

mapování. 

5.1.1 RPAS s pevným křídlem 

 V Tabulce 6 jsou uvedeny hlavní charakteristiky několika vybraných RPAS 

s pevným křídlem určených k mapování a tvorbě ortofoto. Dalšími typy 

s obdobnými parametry jsou například Geoscan 101, AG Wing, Hirrus a řada 

dalších. 

Tabulka 6 Základní charakteristiky vybraných letounů s pevným křídlem 

Typ letounu: Trimbl
e UX5 

MAVinci 
SIRIUS 

Pro 

Ebee  Aero 
Mapper 

EV2 

Topodron
e-100 

Pteryx 
BRAMO
R gEo 

S180Mk.
2 

Rozpětí/Délka v [cm]: 100/65 163/122 96/48 200/114 200/80 280/140 230/96 180/170 

Rychlost v [km/h]: 80 65 40-90 60 80 50 58 40-100 

Výdrž v [min]: 50 45 40 60 60 55 90 60 

Hmotnost v [kg]: 2,5 2,7 0,7 4,5* 4,5 5,0 3,8* 5,0 

 
*bez hmotnosti kamery 

5.1.2 Digitální kamery pro RPAS 

 Digitální kamery, kterými jsou letouny RPAS vybaveny existují v širokém 

rozsahu velikosti čipů, ohnisek objektivů a jejich druhů. Nejčastěji používané 

kamery jsou uvedeny v Tabulce 7. Výběr snímače je často ovlivněn skutečností,         
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Tabulka 7 Základní charakteristiky vybraných digitálních kamer 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

že u některých typů nosičů nelze umístit do nákladového prostoru RPAS jiný 

snímač, než který dodává výrobce nosiče. Tento fakt významně ztěžuje 

rozhodnutí o výběru vhodné kamery RPAS, neboť řada organizací má ambice 

provádět snímání i v jiných částech spektra než jen v jeho viditelné části. U 

povrchových dolů jde především o termovizní kamery ke sledování skládek a 

možného zahoření starých důlních děl.   

 V Tabulce 7 je uvedeno několik typů kamer pro ilustraci a porovnání jejich 

vzájemných parametrů a charakteristik. V reálném světe je však optimalizace 

výběru při poměru cena/výkon vždy otázkou okamžité nabídky na trhu. Zásady pro 

výběr neměřické kamery pro účely mapování pomocí RPAS lze shrnout do 

následujících jednoduchých doporučení: 

1. Tělo kamery by mělo tvořit s objektivem kompaktní celek 

a) kamera a objektiv by měli mít vůči sobě neměnnou pozici, není tedy 

vhodné používat kameru sice s pevným ohniskem, ale objektivem složeným 

v těle kamery pokud kamera není pod napětím  

b) pokud existuje jakákoliv pochybnost, že by vzájemná poloha těla a 

objektivu byla neměnná v čase zabezpečíme jí například ocelovými táhly 

mezi body uchycení řemene kamery a kraji filtru nebo sluneční clony 

objektivu  

Kamera Výška 
čipu 

[mm]: 

Šířka 
čipu 

[mm]: 

Ohnisk
ová 
vzd. 

[mm]: 

velikost 
pixelu v 

[µm]: 

Cyklus 
kamery v 

[s]: 

Rozměr obrazu 
v pixelech: 

Ricoh GR Digital  5,7 7,6 6,2 2,1 1,4 2736 3648 

Grasshopper 5Mp 8,4 7,1 8,0 3,5 1,6 2435 2058 

Canon EOS 550D 14,9 22,3 50,0 4,3 2,0 3456 5184 

Panasonic GX1 13,0 17,3 14,0 3,8 1,8 3448 4592 

Sony a5100 15,6 23,5 16,0 3,9 1,6 4000 6000 

Prosilica GT2450 7,1 8,4 16,0 3,5 0,06 2050 2448 

iXU 150 UAV 32,9 43,8 55,0 5,3 0,8 6208 8280 

Nikon D800 23,6 35,9 35,0 4,8 1,2 4912 7360 

GoProHeroSilver 4,6 6,2 3,0 3,6 0,06 1080 1920 

"Dronemetrex" 23,6 35,4 35,0 5,9 neznámý 4000 6000 
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2. Objektiv by měl být objektiv s pevným ohniskem o úhlu záběru přes delší 

formát kamery větším jak 80o (s větším úhlem záběru přibývá významně 

množství bodů v DMP vypočtených korelací snímků na fasádách budov),  

pokud možno s mechanickým ostřením, nebo alespoň s možností 

automatické ostření nebo EF (easy focus) ostření vypnout --- po testu 

zaostření na nekonečno objektiv přelepíme pevnou plastikovou páskou, aby 

ho nebylo možné přeostřit na jinou hodnotu  

3. Kamera nesmí mít elektronický stabilizátor snímače, neboť by docházelo k 

změně polohy hlavního bodu snímku  

4. Tělo kamery a objektiv musí mít takovou hmotnost, aby významně 

neomezoval výdrž RPAS 

5. Obvykle platí, že čím větší rozměr čidla (při velikosti pixelu na čidlu v 

rozmezí 2,5 až 6µm)  tím lepší a efektivnější parametry snímkování 

5.1.3 Požadavky na snímkový let při použití RPAS 

 Při použití RPAS pro určování podrobných bodů polohopisu a výškopisu a 

tvorbě ortofoto s GSD < 5,5cm je pro docílení přesnosti určení podrobných bodů 

mapování vhodné, aby podélný překryt p byl roven nebo větší jak 80% a příčný 

překryt q byl roven nebo větší jak 65%.  Snímkování je vhodné provádět tak, aby 

za jakoukoliv částí hranice snímkované lokality bylo na všech letových drahách 

pořízeno ještě nejméně osm snímků vně hranice lokality. Je vhodné signalizovat 

výchozí body terči nebo nátěrem o rozměru rovném 2,5 až 3,5 násobku velikosti 

GSD. Rozložení VB musí být pravidelné v celé ploše lokality a VB musí ležet i vně 

obvodu lokality, ale měly by být umístěny tak, aby se zobrazovaly na alespoň šesti 

snímcích letové dráhy. V hranicích lokality je vhodné zřídit i body kontrolní v počtu 

polovičním k počtu bodů výchozích. Tyto body jsou zřizovány stejnými postupy 

jako body výchozí, avšak nevstupují do fotogrammetrického zpracování dat a 

slouží výhradně ke kontrole kvality a přesnosti měření podrobných bodů 

mapování, DMP a kvality a přesnosti výsledného ortofoto. VB jsou umístěny 

v rovině terénu nebo natřeny na vhodných zpevněných plochách barvou 

vytvářející dostatečný kontrast s plochou, na které je výchozí bod umístěn. 

Snímkový blok pro dosažení nejlepších možných výsledků mapování a vysoce 
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přesné a radiometricky vyrovnané ortofoto by měl být fotogrammetricky zpracován 

postupy odvozenými od metod dense image matching, například výpočetními 

programy a postupy založenými na Surface Reconstruction from Imagery (SURE), 

Stereo Multi Matching (SMM), Structure from motion (SfM) nebo výše popsaným 

postupem Semi-Global Matching (SGM). Vhodný program pro fotogrammetrické 

zpracování by měl umožnit vytvořit z neměřických snímků snímky bezdistorzní pro 

případné potřeby vyhodnocení snímků na stereoskopických stanicích. 

5.2 Základní charakteristiky letadel s posádkou 

 Fotogrammetrická letadla jsou obvykle jednou z modifikací běžných 

dopravních letadel nebo speciálních letadel používaných například v zemědělství. 

Fotogrammetrické letadlo by mělo umožnit umístění a jednoduchou montáž 

současných digitálních kamer a ostatních typů senzorů (leteckých skenerů, 

multispektrálních a hyperspektrálních kamer, atd.). Na parametry letadla, jakými 

jsou cestovní rychlost, stoupavost, dolet a výdrž, je vždy nutné při jeho pořízení a 

použití nahlížet v souvislosti s převažujícím typem leteckých snímkovacích prací, 

které bude organizace vykonávat. Pokud bude například hlavním produktem 

činnosti organizace tvorba ortofoto s GSD kolem 15 až 20cm a organizace bude 

provádět mapovací práce v měřítku 1:5 000, potom bude letadlo vybírat jednak 

podle geomorfologických charakteristik terénu, který bude obvykle snímkovat (a 

tedy průměrné nadmořské výšky terénu pravděpodobného místa nasazení 

letounu) a v souvislosti s tím pořídí digitální kameru s odpovídající ohniskovou 

vzdáleností. Následně pak může vybírat spíše levnější letadla s nepřetlakovanou 

kabinou s vysokou rychlostí letu, tedy s výkonnými pístovými motory.  

 V případě, že hlavním úkolem bude tvorba ortofoto s GSD 5cm, potom 

organizace již nebude, při rychlosti cyklu současných kamer, pořizovat letadlo 

vyznačující se vysokou rychlostí letu, ale hlavním cílem bude pořídit letadlo, které 

bude mít co nejmenší provozní náklady. Vyspecifikovat požadavky na snímkovací 

letadlo není jednoduché především v případě nutnosti zabezpečit pořízení větší 

škály produktů jedním letadlem. V těchto případech bývají požadavky na 

charakteristiky letadel až protichůdné a výsledným nákupem letadel je vždy 

kompromis, který obvykle nepřináší patřičný ekonomický efekt a organizace je 
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obvykle nucena po uplynutí několika snímkových sezón přehodnotit své postupy a 

priority ve snímkování. Výsledkem těchto požadavků a skutečností je stav, kdy 

větší fotogrammetrické firmy mají obvykle letadla s velmi různorodými vlastnostmi, 

aby mohly plnit celý sortiment produktů moderní fotogrammetrie od tvorby ortofoto 

a šikmých snímků s GSD od 2 do 5cm, kde jsou používána jednomotorová pomalu 

letící letadla, přes letadla pro pořízení snímků s GSD mezi 5 až 20cm, kde se 

používají letadla převážně dvoumotorová s pístovými motory až po letadla 

s vysokou rychlostí, stoupavostí, dostupem a výdrží snímkování s GSD nad 20cm, 

kde jsou používána letadla s turbovrtulovými a turbínovými motory.    

 Digitální fotogrammetrické kamery dodává v současnosti pouze několik 

výrobců - viz strana 21 a 22. Kamery pokrývají svými rozměry výsledného 

digitálního obrazu a nabízenými ohniskovými vzdálenostmi potřeby běžné 

fotogrammetrické praxe. Kamery jsou vybaveny celou řadou přídavných zařízení 

od displejů pilota a navigátora přes gyrostabilizační platformy po IMU/GPS 

jednotky a další podpůrná zařízení.  

5.2.1 Používaná fotogrammetrická letadla 

           V Tabulce 8 jsou uvedeny hlavní charakteristiky prvních deseti nejčetnějších 

fotogrammetrických modifikací letadel používaných evropskými fotogram-

metrickými firmami. Letadla uvedená v tabulce slouží pouze k pořizování leteckých 

snímků digitálními kamerami a nejsou mimo sezónu převáděna do jiného druhu 

leteckých činností a prací. Z tabulky je patrná značná různorodost charakteristik a 

parametrů letadel, z kterých se odvíjí jejich použití, které je však determinováno 

nejenom těmito technickými parametry, ale i cenou letové hodiny, do které se 

promítají jak náklady na pořízení letounu, tak náklady na průběžné opravy a 

kontroly letounu, školení a přezkušování posádek a především náklady na palivo. 

K objasnění úvahy o optimálním výběru letounu pro použití v konkrétní lokalitě 

použijme čtyři jednoduché příklady. V prvním příkladu je úlohou provést 

snímkování s GSD=25cm na ploše 6000km2 v rovinatém území 200km od 

domovského letiště. V tomto případě bude optimální využít na snímkování letoun 

Beechcraft King AIR B200, neboť na 4500m.n.m. (při použití kamer s běžným 

ohniskem) bude spotřeba turbín na minimu a celá akce bude provedena při 
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vhodném počasí ve dvou vzletech. Druhý příklad je shodný, ale úlohou je 

snímkovat s GSD=12,5cm.  

 

Tabulka 8 Hlavní charakteristiky deseti nejčetnějších fotogrammetrických letadel v Evropě 

Letadlo Počet 
letadel 

Max. 
vzletová 

hmotnost [t]: 

Stoupa-
vost [m/s]: 

Rychlost  
[km/h]: 

Dostup 
[m]: 

Dolet 
[km]: 

Vytrva-
lost  [h]: 

Piper PA-31* 18 3,10 5,6 387          7 200           1 620     4,2 

Cessna 402B 
Businessliner 

13 2,95 8,0 355          7 350           2 160     5,5 

Partenavia P68  11 2,08 6,0 277          5 490           2 658     9,6 

Beechcraft King 
AIR B200 

10 5,67 12,2 515          9 800           2 880     6,0 

Cessna C206 9 1,63 5,1 235          7 600           1 164     5,0 

Piper PA-32** 9 1,55 4,4 251          4 350           1 530     5,5 

Cessna 404 8 3,81 7,8 398          8 060           1 030     3,5 

Aero Command
er-Rockwell690 

6 4,66 15,0 445          9 300           2 820     5,6 

Diamond DA42 5 1,90 4,8 314          5 580           1 300     4,5 

Pilatus PC6 4 2,66 5,1 222          7 620           1 411     7,0 

 * zahrnuty všechny typy (Navajo B,C, Chieftain, Mojave) 

 ** zahrnuty všechny typy (Cherokee A-E,Saratoga)  

Poznámka: údaje jsou vztaženy k základní modifikaci a mohou se od daného konkrétního 
letounu lišit 

  

 Jak bylo naznačeno v odpovědi prvního příkladu zde již zmíněné letadlo 

použít nelze, neboť hodinová cena by se (z důvodu vysoké spotřeby paliva 

turbínami u King Air 200 v malé letové výšce) zvedla prakticky na dvojnásobek. 

V tomto případě bude vhodnější použít letadla Cessna 402B Businessliner, které 

bude plnit snímkování efektivně a na pět vzletů daný úkol s reservou velmi 

efektivně splní. Třetím příkladem je opět stejná situace, ale ve vysokohorském 

terénu a GSD=8cm. Zde budeme volit letadlo s nízkou minimální rychlostí, aby 

mohlo bezpečně manévrovat v horských údolích, neboť bude nutno snímkovat v 

osách těchto údolí. Optimální volbou bude Pilatus PC6, neboť jeho další předností 

(neuvedenou v tabulce) je jeho minimální bezpečná rychlost, která je kolem 

100km/h. Pokud bude možné, je vhodné použít kameru s ohniskem 210mm 
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k dalšímu zvýšení bezpečnosti letu. Posledním příkladem je snímkování 

s GSD=4cm  městské a průmyslové aglomerace o rozsahu 1000km2. Zde bude 

nutné z důvodu bezpečnosti provozu použít dvoumotorové letadlo s malou 

rychlostí letu vzhledem k požadovanému GSD a rychlosti cyklu většiny kamer. 

Vhodným typem bude Partenavia P68, která i svou poměrně malou hlučností bude 

nad městem dobrou volbou. Tyto příklady jsou uvedeny pro přiblížení postupů při 

porovnávání možného použití letadel s posádkou a dálkově pilotovaných letounů u 

rozměrově poměrně malých lokalit povrchových dolů, lomů a pískoven, které je 

uvedeno v dalších odstavcích. 

5.2.2 Používané digitální fotogrammetrické kamery 

 Tabulka 9 porovnává nejmodernější kamery na lokalitě popsané v levé 

horní části tabulky kurzívou. Limitní faktory snímkování ve střední Evropě jsou 

dva, a to počasí a orgány řízení letového provozu. Obvykle ani jeden z těchto 

faktorů nelze ovlivnit. V pohledu těchto skutečností je snaha snímkové mise plnit 

v co nejkratším čase. Kamery jsou seřazeny v tabulce zleva doprava od 

nejkratšího času pořízení snímků celé fiktivní lokality po čas nejdelší.   

Tabulka 9 Porovnání parametrů fotogrammetrických kamer 

Příklad - lokalita 40x50km, 

200km od domovského 

letiště, rychlost stoupání 

4m/s ,p=60%, q=30%, 

GSD=20cm, výdrž letounu 
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Odlítaných [km]: 206 576 700 729 781 881 

Čas celkový [h]: 3,5 4,8 5,2 5,3 5,5 6,1 

Letových drah: 4 11 14 14 15 17 

Počet snímků: 268 480 14 697 765 974 

Počet misí: 1 1 1 1 1 2 

Ohnisková vzd.[mm]: 300 92 67 210 80 100 

Výška letu [m]: 8108 4717 2680 8076 2666 3350 

Odstup letových os [m]: 10920 3655 2800 2801 2590 2423 

Ftgm. Základna [m]: 768 1200 formálně 
67% 

1046 1020 904 

Základnový poměr: 0,09 0,25 0,13 0,38 0,27 
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5.3 Etapizace tvorby ortofoto a DMP 

 Tvorba ortofoto a DMP je organizačně náročná činnost sestávající z řady 

technologických etap často i vzájemně se časově prolínajících, ale přesto jasně 

vzájemně navazujících. V dalších odstavcích je uveden popis hlavních etap tvorby 

ortofoto, DMP a mapování, které jsou prakticky totožné, jak při použití RPAS, tak 

při snímkování letadlem s posádkou.                      

5.3.1 Příprava výchozích bodů v terénu 

 Plánování stabilizace a signalizace pole výchozích a kontrolních bodů je 

prováděno tak, aby VB byly stabilizovány vhodným materiálem a byly umístěny 

uvnitř i vně snímkované lokality a byly změřeny s přesností polohy a výšky 

odpovídající polovině snímkovaného GSD. VB jsou obvykle měřeny aparaturami 

GNSS. Stanoveno musí být rovněž, jakým způsobem a jakého obsahu budou 

zřizovány místopisy výchozích a kontrolních bodů a v jakém souřadném systému 

(místním nebo JTSK) budou spočteny. Parametry signalizace výchozích, 

kontrolních i podrobných bodů vyplývají z hodnoty GSD. Pokud budeme uvažovat 

o provedení snímkování s GSD=2 až 5cm pro potřeby tvorby DMP například pro 

podrobné snímkování a výpočet objemů v praxi povrchového dobývání v malých 

lomech nebo na skládkách vytěženého materiálu je velikost signálu výchozích a 

kontrolních bodů dostačující a jednoznačně interpretovatelná při velikosti kruhu o 

průměru 2,5 násobku velikosti GSD tedy 4,5 až 12,5cm pro signalizaci na 

komunikacích a zpevněných plochách. Při použití větších signálů (o větším 

průměru) má operátor při proměřování VB pro AAT, respektive fotogrammetrické 

výpočty, ztíženou úlohu, neboť ve větším signálu zobrazeném na snímku tzv. 

„plave“ a pointace na střed signálu je významně obtížnější a obvykle se musí řešit 

konstrukčně. Na Obrázku 8 a 9 jsou ukázky signalizovaných VB. Všechny VB 

musí být v širším plochém okolí (alespoň o průměru 20 pixelů obrazu), aby VB byl 

korektně interpretován, pointován, výpočetními postupy identifikován a korelován 

na všech snímcích na kterých je zobrazen.   
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Obrázek 8 Stabilizace trvalá hřebem                  Obrázek 9 Dočasná stabilizací hřebíkem                         

signalizace nástřikem přes šablonu     180mm a signalizace terčíkem 

       Jako materiál pro signalizaci lze použít kolečka z plastu (podložky do sešitu 

A4) pro školní sešity nastříkané na matovou stranu zelenou reflexní barvou 

s vyvrtaným otvorem o průměru hřebíku ve středu terčíku. Vybraný signalizační 

materiál má malou specifickou hmotnost a lze ho přes hřebík přitlouct do půdy 

nebo na dřevěné předměty. Má téměř nulovou rozložitelnost a za běžných 

povětrnostních podmínek v terénu vydrží i několik let. Takto instalovaný bod je 

snadno interpretovatelný na snímcích dokud ho nepřeroste vegetace. Snímkování 

se doporučuje provést bezprostředně po ukončení signalizace. 

5.3.2 Rozložení a požadovaná přesnost výchozích bodů 

 Rozložení a umístění výchozích a kontrolních signalizovaných bodů 

v lokalitě je nutné plánovat s ohledem na obvod povrchového dolu, lomu nebo 

pískovny.  Umístění těchto bodů se plánuje tak, aby tyto body byly pozorovatelné 

a měřitelné na nejméně 9 snímcích. Tohoto stavu lze dosáhnout tak, že VB a KB 

budou při použití RPAS (p=80% a q=65%) umístěny: 

1. Rovnoměrně v lokalitě a rovněž vně obvodu mapování 
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2. Každý bod na okraji lokality (ve směru letové dráhy) musí být při q=65% 

nasnímkován ještě na dalších 4 letových drahách od okraji lokality 

(respektive z pohledu plánování snímkování musí být ve směru letu 

naplánovány další čtyři letové dráhy aby se na fasádách objektů na hranici 

vygenerovalo dostatečné množství bodů v mraku DPM)   

3. Každý bod, který je v koncových částech letové dráhy musí být zobrazen 

ještě na dalších šesti snímcích v letové dráze (respektive drahách) 

4. Celkový počet v lokalitě rozložených VB musí být v poměru k počtu 

pořízených snímků 1:60 až 1:120 VB podle tvaru lokality 

5. KB musí být rozloženy v lokalitě tak, aby byly v polovině vzdáleností mezi 

VB a jejich počet musí být nejméně jedna polovina počtu VB. 

Tímto postupem se jednak body rozloží pravidelně v rámci lokality a celá soustava 

VB s průvodiči snímkových bodů pak vykazuje vyšší tuhost a tím nižší hodnotu 

střední souřadnicé odchylku při fotogrammetrických měřeních a výpočtech. Vývoj 

AAT a postupů fotogrammetrického zpracování jsou jasně patrné při srovnání 

výše uvedeného s obsahem Šafář et al [41]. Vzhledem k tomu, že souřadnice VB 

jsou určovány obvykle metodou GNSS, tak již není nutné rozdělovat VB na body 

výškové a polohové, neboť každý VB je určen jako prostorový. Polohová přesnost 

VB pro vstup do fotogrammetrických výpočtů a zpracování musí mít relativní 

polohovou přesnost, vztaženou k sousedním bodům sítě, v hodnotě souřadnicové 

směrodatné odchylky σx,y = 30mm. 

5.3.3 Plánování snímkového letu 

 Na základě stanoveného obvodu povrchového dobývání je nutné připravit 

pro pilota a operátora měřícího systému (senzoru) takové podklady, aby byli 

schopni snímkovat senzorem ze správné polohy a výšky nad terénem a 

zabezpečili tak dodržení parametrů leteckého snímkování nebo leteckého 

laserového skenování dané lokality. Cílem plánování leteckého snímkování je 

definovat polohu jednotlivých letových drah, jejich nadmořských výšek případně 

nadmořskou výšku jednotlivých expozičních center snímků v případě zvlněného 

terénu. Při leteckém snímkování jsou hlavními parametry: 
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1. GSD 

2. podélný překryt p mezi snímky  

3. příčný překryt q mezi řadami 

 Dodržení výše uvedených parametrů při letu "komplikuje" reálný terén, jeho 

výškové rozdíly v jednotlivých částech lokality, které mohou představovat při výšce 

lomové stěny a pater lomu až 1/2 výšky letu a je nutné v tomto případě pečlivě 

zohlednit tuto skutečnost v procesu plánování snímkování. Ze změnou vzdálenosti 

nosiče od zemského povrchu se mění zobrazené území na snímku a také výše 

uvedené hlavní parametry měřických snímků nebo počty laserových bodů na metr 

čtvereční. Většina snímačů je od výrobce vybavena programy pro plánování a 

navigaci. Vlastní plánování a navigaci snímkovacích letů je možné tedy řešit 

proprietálními softwary v různých souřadných systémech s prakticky 

standardizovanými vstupy a výstupy jak pro velkoformátové, tak RPAS prostředky 

jakými jsou IGIplan http://www.igi.eu/igiplan.html), AeroTopol (GGS - 

Geotechnik,Geoinformatik&Service, GmbH, http://www.aerotopol.com/html/ 

aerotopol.html) a AeroPlan   (Leica, http://www.leica-geosystems.com/en/Leica-

FPES_86824.htm) nebo nad běžně dostupnými podklady rastrových nebo 

vektorových map, ať zprostředkovaných WMS službami [23] nebo aplikacemi nad 

Google Earth nebo Seznam.cz, (SRTM, DMT, ortofoto). Rovněž je zapotřebí 

provést všechny povinné postupy vycházející z leteckých předpisů (především 

Letecký předpis L2, případně jeho Doplněk X) a připravit osádce jak informace 

z mapy ICAO, tak z dalších podkladů. Pomocí následujících jednoduchých vztahů 

(nebo prostřednictvím volně šířených programů na [22]) je pak lokality možné 

naplánovat bez použití podpůrných programů při následujícím označení: 

 

m  -  měřítkové číslo 

pixel - velikost nejmenšího záznamového elementu na čipu 

f – ohnisková vzdálenost použitého objektivu 

FOVb - úhel záběru ve směru letu 

FOVa - úhel záběru napříč směru letu 

sb - velikost čipu ve směru letu 

Sb - velikost zobrazeného terénu ve směru letu 

http://www.igi.eu/igiplan.html
http://www.aerotopol.com/html/aerotopol.html
http://www.aerotopol.com/html/aerotopol.html
http://www.leica-geosystems.com/en/Leica-FPES_86824.htm
http://www.leica-geosystems.com/en/Leica-FPES_86824.htm
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sa - velikost čipu napříč směru letu  

Sa - velikost zobrazeného terénu napříč směru letu 

p - podélný překryt, procentuelní hodnota 

b - vzdušná základna mezi dvěma snímky 

q - příčný překryt, procentuelní hodnota 

a - rozestup letových drah 

Zmax - maximální nadmořská výška 

Zmin - minimální nadmořská výška 

Z - rozdíl Zmax a Zmin 

h=H=AGL - výška letu nad fiktivní-srovnávací rovinou 

Ha - nadmořská výška letu  

Hf  - nadmořská výška fiktivní-srovnávací roviny 

v - rychlost 

t - čas 

s – dráha 

sm - reálný smaz (neostrost obrazu způsobená pohybem nosiče) 

pak dospějeme k jednoduchým vztahům nezbytným pro plánování snímkování:  

 

                                                (7) 

 

                                                                                (8) 

 

                                                                                  (9) 

 

                                                                       (10) 

 

           (11) 

  

 Jak při plánování s pomocí profesionálních programu nebo při plánování 

bez těchto podpor je potřebné si uvědomit faktory, které významně ovlivňují 

výslednou kvalitu leteckého snímkování: 

- charakter mapované lokality a členitost terénu 

- stanovené parametry:  
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- požadovaná přesnost polohových a výškových dat produktu mapování 

- výsledné rozlišení GSD primárních leteckých snímků 

- podélný p a příčný překryt q leteckých snímků 

- technické parametry senzoru: 

- formát čipu, velikost pixeelu na čipu, ohnisková vzdálenost 

- cyklus kamery 

- kompenzace náklonů (omega, phí) 

- kompenzace snosu (kappa) 

- technické parametry nosiče RPAS nebo letounu s posádkou: 

- dostup 

- rychlost (minimální, maximální) 

- výdrž 

- meteorologické podmínky: 

- výška Slunce (zpravidla větší než 30stupňů, v horských terénech 40 

stupňů) 

- roční období  

- kouřmo (dohlednost především u velkodolů severních Čech) 

- vítr (zvýšení rychlosti kompenzace snímkováním s RPAS „na vítr“) 

- turbulence (nestandardní náklony, smaz a jeho přípustná mezní 

hodnota) 

- omezení vyplývající z letových předpisů: 

- minimální výška letu nad terénem  

- prostory s různými omezeními (města, letiště, objekty státního 

tajemství, hluková omezení, …)  

- zakázané, omezené prostory 

 Pokud se v lokalitě určené ke snímkování nachází zakázané prostory, je 

potřeba tuto skutečnost projednat s ÚCL a řízením letového provozu příslušného 

k zakázanému prostoru.  

Při leteckém laserovém skenování jsou hlavními parametry skenování: 

1. hustota bodů na m2 

2. typ rozložení bodů (pravidelné rozložení, profily ) 

3. procentuelní příčný překryt mezi řadami skenování  

4. úhel šířky záběru laseru  
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Ostatní parametry a podmínky jsou prakticky identické s postupy 

uvedenými u plánování leteckého snímkování. 

5.3.4 Předletová příprava 

 Předletová příprava sestává z kontroly obsahu letového plánu, ze zjištění 

aktuální meteorologické situace a z předpovědi na nejbližší hodiny, jak v oblasti 

snímkování, tak po letové trase vedoucí do lokality. Kontrola zahrnuje jak podání 

letového plánku, tak získání a posouzení relevantnosti informací v aktuálních 

NOTAM. V případě použití RPAS je vhodné využít program http://flymaia.com/ . 

Po ukončení administrativní části předletové přípravy a zapsání všech kontrol a 

procedur do příslušných dokumentů je provedena příprava letounu, kamer, 

podpůrných zařízení, avioniky letadla, kontrola vnějších částí letadla, odkalení 

nádrží, respektive u RPAS kontrola stavu baterií, a další úkony předepsané pro 

ten daný typ letadla Provozní příručkou.   

5.3.5 Snímkový let 

 Vlastní snímkový let pilot provede co nejefektivněji a pokud to podmínky 

ukončení signalizace na lokalitách dovolí, snaží se o sloučení více misí v jednom 

snímkovém letu. Při snímkování musí být v jeho průběhu, nebo bezprostředně po 

jeho ukončení (obvyklejší situace u RPAS), vedeny záznamy o průběhu 

snímkování jednotlivých letových drah a jejich směrů, o turbulenci a všech dalších 

jevech ovlivňujících kvalitu snímkování. Osádka rovněž zaznamená všechny 

skutečnosti, které omezily postup snímkování – například pokyny osob řídících 

letový provoz v oblasti, které vedly k přerušení snímkování. 

5.3.6 Zpracování snímků a záznamy po ukončení letu 

 Po ukončení letu navigátor (fotograf) označí na záznamové médium název 

lokality, datum snímkování a další potřebné údaje sloužící k identifikaci dat na 

médiích. S prvotním zpracováním (vyvoláním) digitálních záznamů a vlastně jejich 

převodem do podoby snímků vizualizovatelných na počítači převede do digitální 

podoby záznamy pořízené během letu nebo bezprostředně po něm. Dále 

http://flymaia.com/
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navigátor (fotograf) uloží z kamer a přídavných zařízení všechna data potřebná 

k výpočtům parametrů vnějších orientací.   

5.3.7 Příprava snímků a dat k výrobě ortofoto, DMP a mapování 

 Po zkontrolování záznamů snímkového letu, kontrole kvality barevného 

podání snímků, kontrole komprimace snímků, případně převedení snímků do 

datového formátu vhodného pro fotogrammetrické zpracování a uspořádání dat 

výpočtů parametrů vnějších orientací (ze záznamů okamžiku expozic jednotlivých 

snímků vůči časové ose GPS a záznamů měření aparatury GPS/IMU) jsou 

připraveny všechny potřebné vstupy pro výpočet DMP a ortofoto.  

 Na snímcích se změří v monoskopickém nebo stereoskopickém režimu 

snímkové souřadnice všech VB na všech snímcích. Tato etapa je poměrně 

náročná a zdlouhavá, přestože je podpořena systémy k identifikaci VB podle jejich 

předběžné polohy spočtené na základě znalosti přibližné polohy středu snímku 

v prostoru a velikosti, tvaru signálu, polohy a výšky VB. Po zaměření snímkových 

souřadnic několika bodů jsou další VB pomocí výpočtů předběžných snímkových 

souřadnic nabízeny k změření na svých přibližných místech vypočtených na 

základě předběžně určených parametrů vnějších orientací obrazovou korelací. Je 

vhodné, aby operátor alespoň pohledově zkontroloval, zda lokální korelace VB 

proběhla na správném místě a na správný VB. V případě, že ponecháme měření 

výchozích bodů plně na systému, pak může dojít v prostorech obdobných prostoru 

na Obrázku 10 k tomu, že program identifikuje jiný bod než je bod výchozí a vnese 

do fotogrammetrických výpočtů hrubou chybu, která se při analýze výsledků musí 

opravit a snímkový blok musí být opětovně přepočten.  
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Obrázek 10 Ukázka terénu dolu s obtížně interpretovatelným výchozím bodem 

5.3.8 Vlastní tvorba ortofoto, DMP a průběh mapování 

 Po zaměření výchozích bodů jsou úlohami digitální fotogrammetrie 

spočteny parametry vnějších orientací snímkového bloku a je provedena důkladná 

analýza výpočtu, kontrola souřadnicových odchylek na VB a především na KB. 

Pokud odchylky souřadnic na VB leží v intervalu <0,4*GSD;1.6*GSD> a na 

žádném z kontrolních bodů nejsou rozdíly souřadnic XYZ větší jak 2,5*GSD, lze 

prohlásit parametry vnějších orientací a snímkový blok za vyrovnané. V případě, 

že nebylo dosaženo těchto mezí, je nutné provést další analýzu výpočtů a 

případné doplňková měření, a to optimálně jiným operátorem. Po ukončení analýz 

se výsledné hodnoty parametrů vnějších orientací převedou do datových formátů 

vhodných pro zpracování výsledných produktů. Velmi vhodné je zmapovat malou 

část území (nebo na několika místech změřit ve stereoskopickém nebo 

prostorovém terénním modelu několik podrobných profilů) a tato data v identických 

místech změřit v terénu geodetickými metodami a tato měření porovnat.  

5.4 Porovnání činností u letadla RPAS a letadla s posádkou  

 Otázka, zda použít ke snímkování RPAS nebo letadlo s posádkou, souvisí 

s velikostí lokality, kvalitativními požadavky na pořizovaná data, termínem dodání 

výsledků a nabízenou cenou za dodání požadovaných produktů. V Tabulce 10 

jsou uvedeny přibližné orientační odhady poměrů mezi RPAS a letadlem 
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s posádkou. Tabulku je třeba brát orientačně, protože nebyla odvozena od 

žádného konkrétního typu RPAS a letounu s posádkou. Přesto si můžeme 

představit například za RPAS letadlo MAVinci SIRIUS Pro (blíže Tabulka 7) – a za 

fotogrammetrické letadlo s osádkou typ Cessna C206 (blíže Tabulka 8). 

Tabulka 10 Přibližný odhad poměrů mezi  RPAS a Letadlem s posádkou 

 

 Všeobecné doporučení pro rozhodování mezi RPAS a letadly s posádkou 

nelze prakticky stanovit, neboť mimo výše uvedeného záleží při výběru nosiče 

významně například i na výdrži RPAS. Lze se však přidržet zásady, že pokud 

potřebujeme snímky s menším rozměrem GSD (tedy s lepším rozlišením detailů 

na snímku) při menší ploše lokality, je vhodnější použít RPAS než letadlo 

s posádkou. Přesto lze v obecné rovině porovnat parametry, účinky, možnosti a 

částečně i efektivitu využití RPAS a běžných fotogrammetrických letounů, jak je 

uvedeno v následujících odstavcích a závěrech v kapitole 10 a 11.  

 Porovnáním časových nákladů a výsledných cen produktů se zabývá jistě 

každá organizace, která disponuje oběma fotogrammetrickými technologiemi nebo 

se pokouší proniknout na trh s RPAS.  

 Konkrétní použití té či oné technologie je ale dáno vždy uvážlivým 

hodnocením konkrétních požadavků na výsledky snímkování, na velikost lokality, 

RPAS Přibližný odhad poměrů mezi  RPAS : Letadlem s posádkou Letadlo s 
posádkou 

1 hmotnosti prostředku 1000 

1 provozních nákladů* 100 

1 pořizovací ceny prostředku (nosiče) 25 

1 nákladů na výcvik (přezkušování) pilotů a operátorů** 20 

1 relativní operativnosti v případě snímání jednoho cíle 15 

1 ceny pravidelně opakovaného snímání plochy do 5kmsq 10 

1 adaptability nasazení senzorů 5 

5 relativní operativnosti v případě snímání více cílů 1 

10 rychlost snímkování vůči velikosti plochy při identickém GSD 1 

10000 efektivity při snímání GSD>10cm nad 20kmsq  1 

* na straně DLPS započítány provozní náklady osobního vozidla 

** do odhadu zahrnuto palivo na pravidelné roční přezkoušení  

https://www.google.cz/search?rlz=1C1EODB_enCZ547CZ548&espv=2&biw=1118&bih=665&q=Cessna+C-206+TU-Stationair&spell=1&sa=X&ei=PpIFVMbxIYGAOMWrgeAL&ved=0CBkQvwUoAA
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další podmínky snímkování a cenu. Cena bude ve svém důsledku hlavním 

rozhodovacím kriteriem a bude determinovat možnosti využití toho či onoho 

instrumentária.  

5.4.1 Časové porovnání etap tvorby ortofoto, DMP a mapování  

 V Tabulce 11 je uvedeno porovnání časů potřebných na jednotlivé etapy 

činností u obou technologií - RPAS a snímkování s letadlem s posádkou.  

 

Tabulka 11 Časové porovnání etap tvorby ortofoto,DMP a mapování 

Časové porovnání etap tvorby v hodinách na identické lokalitě  
o 5km

2 
s GSD 5cm  

RPAS Letadlo s 
osádkou 

Tvorba projektu 0,50 0,75 

Příprava výchozích bodů v terénu 3,00 1,50 

Plánování snímkového letu 0,50 1,00 

Předletová příprava 0,50 1,00 

Snímkový let v lokalitě 3,00 0,02 

Zpracování snímků a záznamy po ukončení letu 0,50 0,50 

Příprava snímků a dat k výrobě ortofoto a mapování 0,50 1,00 

Vlastní tvorba ortofoto a DSM a DTM 5,00 0,25 

Vlastní mapování na úrovni střední obtížnosti 95,00 90,00 

Celkem hodin 108,5 96,02 

Cena při hodinové sazbě 450Kč 48 825 43 209 

 

5.4.2 Finanční porovnání RPAS s letadlem s posádkou  

 Tabulka 12 uvádí finanční náklady jednotlivých etap výroby (významně 

agregovaných) u obou technologií - RPAS a snímkování s letadlem s posádkou při 

odevzdání stejně kvalitních výsledných produktů zadavateli. 

 

Tabulka 12 Finanční náklady jednotlivých etap výroby 

Finanční náklady etap na identické lokalitě o 5km
2
  s GSD 5cm 

vzdálená 200km od letiště v korunách českých 
RPAS Letadlo  

Přesun do lokality a zpět (RPAS autem) 2 400 45 800 
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Příprava VB v terénu (u Letadla samostatné měření)* 2 500 5 800 

Náklady na snímkování v lokalitě 30 4 900 

Odpisy na kameře 250 3 500 

Odpisy na letadle  3 000 880 

Odpisové náklady na SW (plánování, ortofoto, mapování) 3 000 250 

Celkové náklady 11 180 61 130 

 * včetně signalizačního a stabilizačního materiálu - Plastmark  (20VB u RPAS, 5VB u Letadla 
připravuje samostatně geodetická skupina) 

 

 Pro úplnost uveďme, že RPAS by pořídila na plochu 5km2 přibližně 1800 

až 2200 snímků podle použité kamery s p=80% a q=65% a snímkovala by ve 

dvou vzletech po dobu přibližně 85 minut na přibližně 34 řadách. Letadlo by 

pořídilo běžnou velkoformátovou digitální rámovou fotogrammetrickou kamerou 

přibližně 43 snímků na 3 letových drahách s překryty p=60 a q=30% a v lokalitě by 

strávilo včetně otáček 12 minut. 

 Pro tento případ lze konstatovat, že celková cena bez zisku a daně by 

byla za RPAS přibližně 60.005,-Kč a při použití letounu s posádkou 104.399,-Kč 

při dodání prakticky identických produktů.    

 Při hledání limity použití RPAS v dalších odstavcích se omezíme v tomto 

srovnání pouze na prakticky automatizovaně vyrobitelné produkty tedy ortofoto a 

digitální model povrchu.  

  Graf 5 porovnává ceny ortofoto a DMP pořízených oběma technologiemi. 

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

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

45km2 bude obsluha RPAS snímkovat a budovat  výchozí   body   přibližně 10  dní 

a pořídí  cca 19 000  snímků a  

Graf 5 Porovnání cen ortofoto a DMP pořízených postupy RPAS a Letadlem s osádkou při 

GSD=5cm 
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ortofoto a DMP nedodá dříve, jak za 35 dní. Tedy v součtu s jistou reservou se 

dodá dílo za 50 dní - prakticky za dva měsíce. Technologie standardního letadla, 

po stabilizaci a signalizaci výchozích bodů, která potrvá dva dny, nasnímkuje 

45km2 v jednom snímkovém letu a pořídí 360 digitálních snímků. Zpracování 

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

 Cenové křivky se však protnou již na 25km2, pokud zkrátíme vzdálenost 

do lokality z letiště startu na polovinu tedy na 100km. Z toho lze učinit závěr, že 

praktická mez pro tvorbu ortofoto s GSD=5cm pomocí technologie RPAS je na 

úrovni 8 až 10km2.  

 V Grafu 6 jsou všechny podmínky identické jako v Grafu 5, ale GSD=2cm 

a plocha snímkování začíná na 1km2. 
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Graf 6 Porovnání cen ortofoto a DMP pořízených postupy RPAS a Letadlem s osádkou při 

GSD=2cm 

         
 

 Z Grafu 6 vyplývá, že technologie RPAS je ve srovnání s pořízením 

snímků letadlem s posádkou formálně levnější při GSD=2cm až do plochy 30km2 

(při doletu z letiště vzdáleného 200km). Na 1km2 však bude obsluha RPAS muset 

snímkovat přibližně 2300 snímků. Za jeden den stihne stabilizovat a signalizovat 

výchozí body a ve stejný den provede snímkování. Zpracování 1km2 by proběhlo 

za cca 5 až 6 dní.  

 Technologie standardního letadla, po stabilizaci a signalizaci výchozích 

bodů, která potrvá jeden den, nasnímkuje 1km2 v jednom snímkovém letu a pořídí 

52 digitálních snímků na třech řadách. Zpracování požadovaného ortofoto a DMP 

nepřesáhne i s technologickými přestávkami 5 dní.  

 Cenové křivky se protnou na 16km2, pokud zkrátíme vzdálenost do lokality 

z letiště startu na polovinu, tedy na 100km. Z toho lze učinit závěr, že limita pro 

tvorbu ortofoto s GSD=2cm pomocí technologie RPAS je na úrovni 3 až 8km2, 

přihlédneme-li však k tomu, že vzhledem k cyklu většiny digitálních kamer velkého 

formátu, by muselo i pomalé letadlo letět na klapkách, lze říci, že GSD v intervalu 

od 2 do 3cm je při plochách do 4km2 doménou technologií RPAS. 
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5.5 Dílčí závěry kapitoly 5  - hlavní výhody a nevýhody systémů 

RPAS v porovnání s letadlem s posádkou  

 Hlavními výhodami RPAS z pohledu fotogrammetrického je operativnost 

nasazení a použití, nízká pořizovací cena ve srovnání s letadlem s posádkou, a 

rovněž významně nižší cena digitální kamery a prakticky nulové náklady na 

provoz, které s možností snímkovat v malých výškách pod oblačností významně 

zvyšují šance RPAS konkurovat letadlům s posádkou při potřebě snímkování 

s GSD do 3cm a velikosti lokality do cca 4 km2. V případě GSD větších jak 3cm 

bude vždy otázkou rozsah lokality a vzdálenost letiště s letadlem s posádkou a 

digitální fotogrammetrickou kamerou. Další výhodou je poměrně rychlý postup 

výroby a možnosti dodání v počtu několika dní u menších ploch jako lomy, 

archeologická naleziště apod. dokonce do několika hodin po ukončení snímkování 

s náhledy na předběžné výsledky na místě. Z pohledu objednatele a uživatele je 

rovněž přínosná přímá účast na snímkování a  jeho případné usměrnění z pohledu 

aktuální situace povrchového dolu. Za další výhodu je objednateli uváděn fakt, že 

snímky si lze online prohlížet na zemi na monitoru v průběhu snímkování, což 

dává rovněž možnost ihned korigovat snímkový let a to především u menších 

povrchových lomů. Největší výhodou však objednatelé spatřují v možnosti 

snímkování pomocí RPAS pod nízkou oblačností.   

 Za nevýhody lze označit především legislativní omezení dané Doplňkem X 

předpisu L2 kdy, limitující je maximální výška letu nad terénem a snímkování nad 

obydlenými oblastmi a lesy. Z technických omezení je u většiny typů RPAS 

hlavním omezením rychlost větru při které lze RPAS vypustit a bezpečně přistát, 

která se však u modernějších typů přibližuje limitům lehčích letadel s posádkou. 
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6 Kalibrační testovací základny  

 Při použití RPAS jako nosiče kamery pro mapování pro povrchové dobývání 

je vhodné použitou kameru kalibrovat na kalibrační základně, která bude 

dosažitelná a přístupná všem potenciálním uživatelům. Při použití neměřických 

kamer je kalibrační základna nutná k určení vnitřních parametrů kamer použitých 

pro snímkování. V České republice je pro RPAS již několik základen zřízeno, ale 

žádná z nich není v současné době optimální ve všech ohledech a potřebách. 

První základnou zřízenou v ČR ve prospěch kalibrace neměřických kamer byla a 

dosud je stále udržována městská velmi výškově členitá základna nazývaná 

BRNO-Líšeň, kterou však zbudovala a udržovala soukromá společnost a o jejím 

všeobecném využití by bylo s tímto subjektem nutné jednat.  Základna a její body 

jsou přístupné z veřejného prostoru, avšak vzhledem k tomu, že základna je 

umístěna v městské zástavbě je pro testování neměřických kamer v případě 

nosičů RPAS obtížně využitelná. Další základna byla pro kalibraci RPAS 

vybudovaná v severočeském hnědouhelném revíru, která stejně jako její mladší 

sestra na homogenizační skládce dolů Tušimice jsou umístěny v prostoru dolů a 

nejsou veřejně přístupné. V srpnu roku 2014 byla zřízena s laskavým svolením 

společnosti EUROVIA CS, a.s., na nepoužívaném úseku dálnice D11 blízko města 

Hradec Králové, testovací základnu o 101 kontrolních bodech (dále základna D11) 

které byly signalizovány a měřeny Lechner et al [33]. Tato základna je přístupná z 

veřejného prostoru, ale část nepoužívané dálnice bude v blízké budoucnosti 

zprovozněna a její další použití bude nemožné. Poslední autorovi známou 

kalibrační základnou je základna zřízená na letišti Praha-Kbely s trvale 

stabilizovanými a signalizovanými body, která je však rovněž obtížně dostupná, 

neboť letiště Kbely je provozováno armádou. Je velmi pravděpodobné,  že existují 

ještě další kalibrační základny pro prostředky RPAS. Základny pro techniku RPAS 

jsou odlišné od standardních základen pro letecké snímkování, neboť velikost 

aktivní plochy snímače je ve srovnání s velkoformátovými kamerami přibližně 

třicetinou aktivní plochy velkoformátových digitálních fotogrammetrických kamer. 

Rozmístění VB pro testování pak ani při významně vyšších GSD (10cm a větších), 

než pro které jsou RPAS používány (obvykle 2 až 6cm), nedostačuje ani ve 
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smyslu rozložení VB v kalibračním poli, ani v jejich počtu na počet 

fotogrammetrických základen.  

 Obecně lze říci, že základna musí být veřejně přístupná a je vhodné, aby 

byla dostatečně výškově členitá. VB musí být stabilizovány a signalizovány, ale 

nesmí být ohrožený významně provozem na pozemních komunikacích a musí být 

dostatečně odolné proti nenechavým. Rovněž musí umožňovat provést 

snímkování v rozmezí GSD 1 až 12cm. Body je vhodné stabilizovat vhodným 

měřickým hřebem do pevného podkladu (asfalt, beton) a signalizovat měřickou 

značkou (bílou barvou) přímo na asfaltovém povrchu komunikace formou kruhu o 

průměru 20 cm se dvěma středovými výseky viz Obrázek 11. Tvar s výseky jsou 

pak vhodné pro identifikaci a především pointaci na snímcích pro jakékoliv 

snímkované GSD, protože lze vždy velmi dobře pointovat na protětí tmavých a 

světlých segmentů a operátor při identifikaci středu VB , pointuje na VB snadno, 

rychle a přesně při jakémkoliv GSD. 

 

Obrázek 11 Ukázka výchozího bodů na snímku s GSD 1cm 

6.1 Testování RPAS na kalibrační základně D11 

 V únoru roku 2014 byly na základně D11 provedeny testy přesnosti RPAS. 

Testovací snímkový let k určení parametrů vnitřní orientace kamery, polohové 

přesnosti ortofoto a výškové přesnosti digitálního modelu povrchu byl uskutečněn 

s neměřickou kamerou Canon 700D o velikosti snímacího čipu typu CMOS 

5184x3456 pixelů (22,3 x 14,9mm) při velikosti pixelu na čipu 4,384x4,384 µm 

s objektivem Objektiv Canon EF 24mm f/2,8 IS USM a s RPAS Hexacopter G6 

Obrázek 12.  Technická zpráva o postupu měření, stabilizace a signalizace VB je 

uvedena v [33]. 
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Obrázek 12 UAV Hexacopter G6 firmy UpVision spol. s r.o. s Canon 700D 

 Testovací lokalita byla snímkována s GSD = 1cm z průměrné výšky 68 

metrů nad terénem. Lokalita byla snímkována ve třech pětiřadových blocích se 

vzájemným překrytem bloků. Celé lokalita je orientována severojižním směrem. Při 

podélném překrytu snímků p=80% a příčném překrytu q=65% bylo pořízeno 1235 

snímků. Tyto snímky pokryly plochu přibližně 20ha. Do fotogrammetrických 

výpočtů využívajících metodu SGM bylo zařazeno a ručně na snímcích změřeno 

33 výchozích bodů. U všech snímků byly v průběhu letu zaznamenány přibližné 

souřadnice projekčních center snímků ve WGS84. Tato centra byla převedena do 

JTSK a soubor parametrů je jedním ze vstupů pro fotogrammetrické zpracování 

programem Agisoft PhotoScan [13]. Do fotogrammetrických výpočtů bylo ručně na 

snímcích změřeno 33 výchozích bodů. Průměrný počet průvodičů byl pro jeden 

VB osmnáct.  

Postupně byly sestaveny a uskutečněny čtyři výpočty s různým počtem 

použitých VB. První variantě výpočtu byla provedena se čtyřmi známými VB 

rozloženými po dvou na začátku a konci snímkované lokality. V druhé variantě 

byly do konfigurace VB varianty první vloženy další dva body uprostřed lokality. 

V třetí variantě byly vloženy do výpočtu další čtyři body vůči variantě dvě a celkový 

počet bodů VB byl deset. Poslední varianta výpočtu obsahovala všech 33 

změřených VB. Ostatní body, které nevstupovaly do výpočtu sloužily vždy jako 

KB.  

Všechny KB sloužily k porovnání přesnosti variant výpočtu a analýze 

polohové přesnosti vytvořeného ortofoto a vygenerovaného výškového DMP. Pro 

tvorbu ortofoto a DMP byl použit program Agisoft. Souřadnice KB byly odečteny z 
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ortofoto v programu Microstation V8i. Výšky těchto bodů byly odečteny 

z vygenerovaného prostorového modelu v programu RoadMap. Konfigurace VB 

vůči lokalitě je znázorněna na Obrázku 13. 

 

Obrázek 13 Kalibrační základna na D11 

Na Obrázku 14  je znázorněno rozložení VB v jednotlivých variantách 

výpočtu. V tabulce 13 jsou shrnuty výsledné polohové a výškové odchylky.  

Tabulka 13 RMSE ortofoto a DMP na kalibrační lokalitě D11 

Popis varianty 

(hodnoty v 

tabulce v 

metrech): 

RMSExy MAX MIN RMSEz MAX MIN 

Y X Y X Y X Z Z Z 

Varianta č.1 

vstupují 4 body, 

96 bodů je 

kontrolních 

1
,0

1
4
 

0
,0

8
0
 

1
,6

6
4
 

0
,1

0
7
 

-0
,3

6
1
 

-0
,1

7
3
 

2
,1

4
8
 

3
,7

5
3
 

-0
,9

0
6
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Varianta č.2 

vstupuje 6 bodů 

94 bodů je 

kontrolních 

0
,0

4
1
 

0
,0

4
1
 

0
,1

1
3
 

-0
,0

2
0
 

-0
,0

2
0
 

-0
,1

0
7
 

0
,0

3
8
 

0
,1

2
0
 

-0
,1

1
3
 

Varianta č.3 

vstupuje 10 

bodů 90 bodů 

je kontrolních 

0
,0

1
5
 

0
,0

1
5
 

0
,0

4
0
 

0
,0

3
6
 

-0
,0

3
5
 

-0
,0

4
2
 

0
,0

3
9
 

0
,1

4
3
 

-0
,0

9
4
 

Varianta č.4 

vstupuje 33 

bodů 67 bodů 

je kontrolních 

0
,0

1
2
 

0
,0

1
1
 

0
,0

3
2
 

0
,0

2
5
 

-0
,0

1
4
 

-0
,0

2
6
 

0
,0

3
5
 

0
,1

1
5
 

-0
,0

9
3
 

 

Vzhledem ke konfiguraci VB na základně je velmi důležitým faktem, že 

hodnoty rozdílů souřadnic na kontrolních bodech ve Variantě č.3 a č.4 jsou jen 

nevýznamně vázány k počtu fotogrammetrických základen mezi VB vstupujícími 

do fotogrammetrických výpočtů, což je zřejmé z rozložení VB vůči umístění a 

počtu fotogrammetrických základen.  

 

Obrázek 14 Varianty výpočtu souřadnic VB a KB 
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6.2 Návrh rozložení trvale signalizovaných výchozích bodů na 

testovací základně 

Rozložení VB v rámci základny by mělo být uspořádáno tak, aby bylo 

možné provést snímkování s GSD 1 až 12cm a bylo možné uspořádat snímkování 

alespoň v jednom ze směrů převládajícího větru v dané lokalitě, jak popisuje ve 

své práci Honkavaara [21]. Vzhledem k různé velikosti čipů v kamerách pro RPAS 

a různým ohniskovým vzdálenostem nebude možné vyhovět všem alternativám 

čipů, objektivů a jejich ohniskových vzdáleností avšak jisté optimum je uvedeno na 

Obrázku 15. Při testování kamer a výpočtech parametrů jejich vnitřních orientací je 

potřeba dbát toho, aby počet VB a bodů kontrolních (dále KB - nevstupujících do 

fotogrammetrických výpočtů) byl 1:1. Výpočetní program pro výpočet ortofoto a 

digitálních modelů povrchu a terénu musí být založen na algoritmu SGM nebo od 

něj odvozeném. Odečet souřadnic polohy KB z výsledného ortofoto a výšky 

z digitálního modelu terénu by měl být proveden ručně.  Výsledná RMSE  všech 

KB nesmí přesahovat 1,5 násobek GSD v poloze a 2,5 násobek GSD ve výšce 

(při p=80% a q=65%).  

 

Obrázek 15 Rozložení 100 VB v kalibračním poli o velikosti 400x400m 
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6.3 Přesnost určení výchozích bodů základny 

 Vzhledem k testování kamer, u kterých předpokládáme, že GSD obrazu 

bude v mezích 2,5 až 3,5cm je nutné, aby přesnost určení VB a KB v kalibrační 

základně byla odpovídající GSD. Doporučuje se provést měření VB a KB v těchto 

krocích:  

1. Při určení výšek je vhodné změřit několik signalizovaných bodů technickou 

nivelací a z těchto bodů dále odvozovat výšky ostatních signalizovaných 

bodů trigonometricky, případně při měření pomocí GNSS je použít jako 

výšky kontrolní. 

2. Pokud budeme měřit výšky pouze metodou GNSS je vhodné, aby byly 

výšky kontrolovaných bodů určeny s potřebným časovým odstupem podle 

předpisu „Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků určení bodů 

podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů technologií 

GPS“ ve znění novely č. 383/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. 

3. Určení polohy signalizovaných bodů je vhodné provést jedním ze dvou 

následujících postupů:  

a) Terestrickým určením ve vztahu ke státnímu bodovému poli (S-

JTSK).Pro polohové určení všech signalizovaných kontrolovaných 

bodů je vhodné zaměřit osnovy směrů tvořených body státní sítě 

a odpovídajících délek mezi body přístrojem Leica TCA 2003 

nebo obdobným. 

b) Technologií GNSS je vhodné zaměřit signalizované body 

v systému Křovák 2013, model kvazigeoidu CR 2005 a měření 

provést dle předpisu uvedeného v bodě 2. této podkapitoly.  

6.4 Dílčí závěry kapitoly 6  - testy přesnosti ortofoto a DMP 

Provedené testování přesnosti výsledků ortofoto, DMP a výpočet 

parametrů vnitřní orientace kamer potvrdilo, že metody  RPAS lze použít stran 

požadované polohové a výškové přesnosti ve prospěch měření povrchového 

dobývání. Testy polohové a výškové přesnosti fotogrammetrických metod 

používajících neměřické kamery a RPAS jsou nezbytnou součástí měření ploch, 
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objemů a mapování v povrchovém dobývání. Stabilitu parametrů vnitřní orientace 

se doporučuje sledovat při opakovaných použitích stejné kamery a to při použití 

identického SW pro výpočet hodnot vnitřní orientace. Jedním z hlavních závěru 

testů na základně D11 bylo určení počtu výchozích bodů na počet 

fotogrammetrických základen. Z testování vyplývá, že pro dodržení přesnosti 

určení  polohy a výšky o hodnotě 1 až 2 násobku GSD podrobných mapovaných 

bodů postačí jeden výchozí bod na 60 až 120 fotogrammetrických základen 

(snímků) pokud jsou snímkovány za podmínek uvedených v odstavci 5.3.1 a 2. 

Tento poměr základen se však může významně změnit v případě použití metod 

RTK, kdy budou známy vstupní parametry souřadnic středů snímků pořízených 

neměřickými kamerami s přesností v XYZ kolem 5 až 10cm a rotačních úhlů 

kamery v době expozice s přesností 0.01o. Vstup parametrů vnějších orientací 

snímků v bloku nejenže zkrátí významně čas potřebný na výpočet snímkového 

bloku, ale i dále sníží počet VB a KB ve snímkovém bloku, zatím tuto technologii 

nabízí například firma Topcon [14].  
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7 Snímkování experimentálních lokalit 
  Pro ověření možností využití technologií výpočtu ploch a objemů v 

povrchovém dobývání založených na použití RPAS byly zvoleny dvě lokality 

v severočeském hnědouhelném revíru. První lokalitou je část lomu Vršany - Hrabák 

o celkové ploše snímkování 582ha. Lokalita je obdélníkového tvaru kdy jihozápadní 

roh má souřadnice s.z.š. 500 29' 53", v.z.d. 130 34' 39" a severovýchodní s.z.š. 500 

28' 33", v.z.d. 130 38' 48" . Zobrazení obvodu lokality v axonometrickém pohledu z 

programového prostředí Google Earth je na Obrázku 16. Na Obrázku 17 je 

ukázáno rozložení VB v lokalitě Hrabák. Druhou experimentální lokalitou je 

centrální část homogenizační skládky dolu Tušimice s plochou lokality 8ha. 

Homogenizační skládka je rovněž obdélníkového tvaru a je dána souřadnicemi 

severozápadního rohu o souřadnicích s.z.š. 500 28' 33", v.z.d. 130 36' 48" a 

jihovýchodního rohu s.z.š. 500 24' 11", v.z.d. 130 19' 57". Zobrazena je na Obrázku 

18. Přímá vzdálenost mezi středy lokalit je přibližně 19,5km. Bližší údaje o 

lokalitách jsou uvedeny souhrnně v Tabulce 14. V Tabulce 14 jsou uvedeny 

základní charakteristiky obou lokalit a hodnoty souřadnicových odchylek v poloze a 

výšce na výchozích bodech vstupujících do fotogrammetrických výpočtů na 

základě výsledků výpočetního programu firmy Agisoft [13]. Výpočetní protokoly 

jsou uvedeny jako Přílohy A až F a jsou hodnoceny v kapitole 9. 

  Obě lokality byly snímkovány ve třech etapách letounem s osádkou a 

RPAS. Plánování letu pro snímkování s letadlem s posádkou bylo provedeno v 

softwaru IGIplan - Mission Planning Softwarefirmy IGI Gmbh  [26]. Letový plán pro 

homogenizační skládku s RPAS byl vypracován v programu SW MikroKopter-Tool 

[27]. Plán letu pro důl Hrabák byl naplánován v programu Sirius Pro pod MAVinci 

software [22]. Lety provedené letadly RPAS byly uskutečněny v nejbližších 

organizačně možných termínech letů s letouny s posádkou. Hlavní lokalitou 

testování je lokalita homogenizační skládky Tušimice, na které je exaktně stanoven 

postup zpracování určení objemů vyplývajících ze závěrů kapitoly 4. Druhá 

experimentální lokalita Hrabák byla použita především pro výpočet efektivity použití 

RPAS a stanovení zásad návrhu postupů a změn Vyhlášky [44]. 
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Obrázek 16 Axonometrický pohled na lokalitu Hrabák v prostředí Google Earth 

 

 

Obrázek 17 Testovací lokalita dolu Hrabák a rozložení  VB v lokalitě 
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Obrázek 18 Testovací lokalita homogenizační skládky Tušimice 

Tabulka 14 Základní údaje experimentálních lokalit ze snímkování RPAS 

Charakteristika\Název lokality: Hrabák z letu 

24. dubna 

Homogenizační 

skládka 24. dubna 

Počet snímků: 2316 583 

Počet řad: 60 4 

Podélný překryt [%]: 80 80 

Příčný překryt [%]: 65 65 

Letová výška v lokalitě průměrná [m]: 240 65 

GSD průměrná [cm]: 5,79 0,94 

Plocha lokality [km
2
]: 6,38 0,08 

Počet spojovacích bodů: 9 188 890 2 781 227 

Počet průvodičů: 49 257 009 14 341 587 

Použitá kamera: LumixGX1 Canon EOS 700D 

Ohnisková vzdálenost kamery [mm]: 14 28 

Počet výchozích bodů v bloku: 16 19 

Směrodatná polohová odchylka na VB [cm]: 2,91 2,31 

Směrodatná výšková odchylka na VB [cm]: 7,11 3,62 

Počet bodů výsledného mračna [n/m
2
]: 7,86 87,04 
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7.1 Signalizace výchozích bodů  

 Parametry signalizace VB by měly být dány velikostí GSD s kterou se 

snímkování provádí. Signalizaci VB však bylo nutné provést s uvážením, že 

snímkování bude provedeno u homogenizační skládky Tušimice prostředky RPAS 

s GSD = 1 cm a s letounem s posádkou s GSD = 5cm. V prostoru dolů Hrabák 

byly obě snímkování (RPAS a letounem s osádkou) prováděny s prakticky stejným 

plánovaným GSD = 5cm. Na Obrázku 19 je ukázka VB z homogenizační skládky 

Tušimice. Vzhledem k prostoru okolí skládky, kde je vše pokryto uhelným prachem 

a byl by problém s údržbou standardních signálů instalovaných v úrovni terénu, 

byly jako VB zvoleny příruby požárních hydrantů nebo jejich kryty, které byly 

natřeny bílou barvou a zaměřeny metodou GNSS. Celkově bylo signalizováno 38 

VB, seznam VB pro lokalitu homogenizační skládky je uveden jako Příloha G. 

Rozložení bodů je patrné z Obrázku 21. Před snímkováním byly VB zameteny od 

uhelného prachu, což dokumentuje Obrázek 20 ze snímkování 24. dubna 2015. 

            
Obrázek 19 Výchozí bod - příruba požárního hydrantu natřená na bílo 
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Obrázek 20 VB na poklopu požárního hydrantu - očištění smetením prachu před 
snímkováním  

 

Obrázek 21 Rozložení výchozích bodů na lokalitě homogenizační skládky Tušimice 

 

Signalizace na lomu Hrabák byla provedena standardními čtvercovými terči o 

velikosti 20x20cm tak jak je ukázáno na Obrázku 22 (rozložení VB v lokalitě je na 

Obrázku 17). 

 

Obrázek 22 výchozí bod číslo 14502 na dole  Hrabák 
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7.2 Experimentální snímkování homogenizační skládky Tušimice 

 Hlavní experimentální lokalitou je homogenizační skládka Tušimice. 

Skládka je rozdělena na tři části. Experimenty byly provedeny na prostřední 

skládce. Experimentální plocha byla vybrána pro první snímkování proto, že uhlí 

na ní bylo v listopadu roku 2014 tzv. "utaženo" buldozery a skládka byla 

připravena jako záložní na zimu. Vzhledem k průběhu teplot v zimním období 

2014/2015 prostřední (experimentální) skládka nebyla od listopadu do dubna 

otevřena a nebylo z ní žádné uhlí odebráno. Průběh počasí tak přispěl k tomu, že 

experimentální plocha zůstala pro všechny tři lety naprosto identická, což ve svém 

důsledku vytvořilo naprosto nadstandardní situaci k prověření systému pro určení 

objemu uhlí pomocí RPAS.   

7.2.1 Charakteristiky použitého RPAS pro lokalitu homogenizační 

skládky Tušimice 

 Pro snímkování lokality homogenizační skládky Tušimice bylo použito 

letadlo s imatrikulačním znakem OK-X003E zapsaným na ÚCL ČR. Vlastníkem 

letounu je firma UpVision spol. s r.o.. Letadlo má následujícími technické 

parametry: 

 Druh bezpilotního letadla: Pozemní bezpilotní vrtulník-hexakoptera 

 Typ letadla: MikroKopter Hexa XL ve vlastní modifikaci firmy UpVision spol. 

s r.o. 

 Název letadla: GeoDrone C6 

 Rozměry letadla: 740 x 740 x 380 mm 

 Pravidla letu: VFR/VLOS (lety za podmínek viditelnosti letadla a za 

vizuálních meteorologických podmínek) 

 Maximální vzletová hmotnost dle platného povolení k létání od ÚCL 

(MTOM): 4 kg 

 Maximální doba letu v použité konfiguraci: 12 minut 

 Maximální šikmá vzdálenost plánovaného waypoint od místa vzletu: 500 

metrů (viz komerční licence MK Navi-Control v2.1) 

 Maximální počet waypoint: 100 (viz komerční licence MK Navi-Control v2.1) 
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 Kamerový držák: lehký 2-osý servo-gimbal stabilizovaný dvěma PWM 

výstupy řídicí elektroniky vrtulníku 

 Řídicí elektronika vrtulníku: MK Flight-Control v2.5 ME, MK Navi-Control 

v2.1, MK GPS v3.0, externí MK Magnetometer 

 Horizontální stabilizace letu: Družicová navigace GPS + GLONASS, 3-osý 

MEMS akcelerometr, 3-osý MEMS gyroskop, 3-osý magnetometr 

 Vertikální stabilizace letu: Barometrický výškoměr, MEMS akcelerometr 

 Dálkové ovládání vrtulníku: RC souprava Graupner Hott, vysílač Graupner 

MC-20, přijímač GR-32, Frekvenční pásmo RC soupravy: 2,4 GHz 

 Telemetrie: Hott 2,4 GHz, Wi232 868 MHz 

 Telemetrické údaje: Všechny elektrické veličiny palubního systému jako 

napětí pohonných baterií, proudy na regulátorech motorů a celkový proud, 

odebraná kapacita baterií, teplota regulátorů. Dále výpis chyb a stavů 

systémových sběrnic SPI a I2C o poloze, výšce nad místem vzletu, rychlosti 

horizontální i vertikální, statutu družicové stabilizace (počet družic fix, GPS 

výška), vzdálenosti od místa vzletu, vzdálenosti od následujícího waypointu 

a přibližné době potřebné k jeho dosažení, aktuálního kurzu letu a orientace 

vrtulníku vůči světovým stranám 

 Videopřenos: Analogový přenos AV signálu PAL, frekvenční pásmo 5,8 

GHz, vyzářený výkon 25 mW 

7.2.2 Charakteristiky digitální kamery použité na homogenizační 

skládky Tušimice 

 Pro snímkování homogenizační skládky Tušimice byla použita digitální 

jednooká zrcadlovka Canon EOS 700D s následujícími technickými parametry: 

 Typ závěrky: Kovová štěrbinová s vertikálním chodem 

 Velikost snímacího čipu: 22,3 x 14,9 mm (APS-C) 

 Efektivní rozlišení snímacího čipu: 5184 x 3456 pixelů, Typ snímače: CMOS 

 Objektiv: Canon EF 28mm f/1,8 USM 
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 Zaostření objektivu: Automatické zaostření na předmětovou vzdálenost cca 

60 metrů a následné přepnutí do manuálního režimu a zafixování ostřícího 

kroužku objektivu lepicí páskou před každým vzletem 

 Expoziční čas: 1/1000 s 

 Režim expozice: Automatická s prioritou času 

 ISO: 400 ISO, 800 ISO, Formát záznamu: Canon RAW  

7.2.3 Příprava náletu a volba expozičního času a rychlosti letu 

 Při snímkování homogenizační skládky byla, vzhledem k GSD = 1 cm 

stanovena maximální hodnota smazu na 0,3 cm. Vzhledem k přepokládané 

proměnlivosti povětrnostních a světelných podmínek nebylo možno při maximální 

použitelné citlivosti čipu 800 ISO uvažovat o expozičním čase kratším než 1/1000 

sekundy. Rychlost letu vůči povrchu země pro všechny letové plány byla proto 

stanovena pro lety nad homogenizační skládkou na 3 m/s, výsledný teoretický 

smaz je tedy akceptovatelných 0,3 cm. 

7.2.4 Překryty snímků 

 Pro daný GSD = 1 cm a použitý fotoaparát a objektiv byla vypočítána výška 

letu letadla 65 metrů nad terénem. Letový plán se skládal ze čtyř rovnoběžných 

letových drah vedených paralelně s osou skládky ve směru jih-sever, sever-jih. 

Prostřední letové dráhy byly symetrické podél osy skládky a dvě boční letové 

dráhy byly od osy skládky vzdáleny 20 metrů, což je vzdálenost odpovídající pro 

danou výšku letu (65m) a příčnému překrytu mezi snímkovými řadami 65%. 

Podélné překryty 80% mezi snímky v řadě byly zajištěny automatickou 

intervalovou spouští s frekvencí 0,44 Hz (jeden snímek za 2,3 sekundy), nicméně 

kvůli jistotě dodržení překrytů byla tato hodnota během všech letů nastavena na 

0,5 Hz (jeden snímek za 2 sekundy). Pulzy pro intervalovou spoušť zajišťoval 

programovatelný výstup jednoho s tranzistorů MK Flight-Control. Všechny 

parametry náletu byly vypočítány podle vzorců uvedených v odstavci 5.3.3. 

Vypočítané hodnoty byly zadány do plánovacího SW MikroKopter-Tool a na 

georeferencovaném mapovém podkladu tohoto SW byly vygenerovány body 
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letových drah. Výsledkem přípravy letového plánu je soubor formátu FML viz 

Příloha I.  

7.2.5 Omezení ve vzdušném prostoru 

 Před započetím samotného snímkování bylo zájmové území prověřeno z 

hlediska omezení ve vzdušném prostoru (vzhledem k malé výšce letu především 

výskyt prostorů CTR/MCTR, ATZ, LKKV, ...) a před každým letovým dnem byly 

zjišťovány případné zprávy NOTAM pro danou lokalitu. Na celém zájmovém území 

nebylo v termínech snímkových letů zaznamenáno z úrovně ÚCL nebo řízení 

letového provozu žádné trvalé ani dočasné omezení vzdušného prostoru. 

7.2.6 Realizace snímkování 

 Večer před předpokládaným letovým dnem, který byl konzultován s firmami 

provádějícími letecké snímkování s letouny s posádkou, byly vyhodnoceny 

meteorologické předpovědi pro zájmovou lokalitu (především numerický model 

Aladin ČHMÚ a server Windguru.com) a v případě příznivého výhledu (menší než 

20% pravděpodobnost vypadávajících srážek, dohlednost alespoň 2km, vítr pod 8 

m/s) bylo přistoupeno k přípravě letu na druhý den. V případě příznivé předpovědi 

byly nabity baterie a periferní součásti RPAS a byl stanoven čas odjezdu. 

Dojezdový čas na lokalitu byl z Prahy cca 1 hodina. Po nezbytných procedurách 

pro vjezd  do  dolu  Nástup  Tušimice a.s.  se let po zametení prachu z přírub a vík 

 
 

Obrázek 23 Vzlet hexakoptéry ke snímkování homogenizační skládky 
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uskutečnil se startem přibližně v polovině skládky, jak ilustruje Obrázek 23. Místa 

startu bylo zvoleno s ohledem na požadavek trvalého vizuálního kontaktu pilota s 

letadlem během letu a s ohledem na bezpečnost místa vzhledem k překážkám na 

zemi (strojů pro úpravu homogenizačních skládek) a  dále s ohledem na 

bezpečnost případných nezúčastněných osob na zemi. 

7.2.7  Kontrola a zálohování dat  

 Po každém letu byly na displeji fotoaparátu zkontrolovány pořízené snímky 

z hlediska jejich kvality (expozice, ostrost, obsah) a kvantity (výpočtem 

odhadovaný počet snímků na každý let). Dále byly z řídicí jednotky letadla 

zkopírovány letové logy ve formátu GPX (veškeré letové údaje v textové podobě) 

a KML (trajektorie letu). Před zahájením každého snímkového dne, v průběhu 

snímkování a po jeho ukončení je prováděna řada úkonů. Provedena je rovněž 

synchronizace systémových hodin kamery s časem UTC dle telemetrických 

hodnot GPS z řídicí jednotky letadla. Tento krok je nezbytný pro následný korektní 

výpočet přibližných prvků vnější orientace snímků. Seznam úkonů je uveden jako 

Příloha J.  

7.3 Experimentální snímkování dolu Hrabák 

Experimentální lokalita Hrabák byla vybrána ke snímkování z několika 

důvodů. Jde o lokalitu, která je svým tvarem příhodná ke snímkování, neboť tvoří 

ucelený prakticky pravoúhlý blok. Dále je možné k lokalitě se dopravit běžným 

terénním vozem z veřejného prostoru po předchozím ohlášení HDM. V neposlední 

řadě je v místě odhozu letounu MAVinci Sirius vhodný prostor pro jeho přistání 

(louka). Zároveň má pilot přehled o všech překážkách a činnost letoun pozoruje na 

všech čtyřech snímkových blocích z jednoho místa viz Obrázek 24. 
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Obrázek 24 RPAS Sirius MaVinci před startem ke snímkování dolu Hrabák (Vršany) 

7.3.1 Charakteristiky použitého RPAS lokality dolu Hrabák   

 Pro snímkování lokality dolu Hrabák bylo použito letadlo s imatrikulačním 

znakem  OK-X003N zapsaným na ÚCL ČR. Vlastníkem letounu je firma Upvision 

spol. s r.o..  Plán snímkování se obvykle upravuje podle směru větru a překážek 

přímo v terénu a bezdrátově se z řídícího počítače  odešle do letadla. Start je 

odhodem z ruky. Po vystoupání do letové výšky letoun nasnímkuje celou lokalitu a 

vrátí se nad místo vzletu nebo zadané místo přistání. Podle meteorologických  

podmínek (především směru větru) pilot manuálně navede letadlo k přistávací 

ploše. Letadlo MAVinci Sirius má následujícími technické parametry: 

 Druh bezpilotního letadla: Pozemní letoun 

 Typ letadla: hornoplošník  

 Název letadla: MAVinci Sirius  

 Rozpětí: 1 630 mm 

 Délka: 1 200 mm 

 Pravidla letu: VFR/VLOS  

 Maximální vzletová hmotnost (MTOM): 2,7 kg 

 Maximální doba letu: 40 minut 

 Kamera: pevně vestavěna v letadle 
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 Baterie: Lithium-polymer 18.5 V 30 C 5300 mAh 

 Horizontální stabilizace letu zabezpečena navigací GNSS s 3-osým MEMS 

akcelerometr, 3-osý MEMS gyroskop, 3-osý magnetometr 

 Vertikální stabilizace letu: Barometrický výškoměr, MEMS akcelerometr 

 Dálkové ovládání vrtulníku: RC souprava Graupner Hott, vysílač Graupner 

MC-20, přijímač GR-32, Frekvenční pásmo RC soupravy: 2,4 GHz 

 Standardní rychlost letu: 65km/h 

 Telemetrické údaje: Všechny elektrické veličiny palubního systému jako 

napětí pohonných baterií, proudy na regulátorech motorů a celkový proud, 

odebraná kapacita baterií, teplota regulátorů. Výpis chyb a stavů 

systémových sběrnic SPI a I2C o poloze, výšce nad místem vzletu, rychlosti 

horizontální i vertikální, statutu družicové stabilizace  

7.3.2 Charakteristiky kamery použité ke snímkování dolu Hrabák 

 Pro snímkování dolu Hrabák byla použita kamera Panasonic Lumix DMC-

GX1 s objektivem o pevné ohniskové vzdálenosti 14mm. Základní parametry 

kamery jsou následující: 

 Typ fotoaparátu: celokovový kompakt s výměnnými objektivy 

 Obrazový snímač: poměr stran 4/3,rozlišení 16 Mpx, CMOS, 

4592x3448pixelů 

 Stabilizátor snímače: ne 

 Velikost snímače: 17,3 x 13,0mm 

 Velikost pixelu na čipu 3,77 x 3,77µm 

 ISO - minimální citlivost: min 160 - max 12800ASA 

 Závěrka - nejkratší expoziční čas: 1/4000 

 Rychlost sériového snímání trvale: 1,2 snímku/s 

 Typ paměťového media: SD  

 Formáty souborů: JPEG, RAW 

 Typ vnitřního akumulátoru: DMW-BLD10 

 Rozměry v mm: 116 x 68 x 39 

 Hmotnost: 272 g 
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7.3.3 Plánování letů a vlastní let 

 Plocha dolu Hrabák určená ke snímkování byla rozdělena do čtyřech 

snímkových bloků. Jednotlivé bloky byly vzájemně navázány a měly přibližně 

stejný počet snímků v jednotlivých misích. Rozdělení bloků je znát z reálného 

snímkového letu zobrazeného Obrázkem 25 (pro zvýraznění sousedství bloků 

jsou v obrázku použity červené šipky). Na Obrázku 26 je letoun při přistání při 

snímkování druhého bloku. Doba letu při snímkování každého z bloků nepřesáhla 

maximální možnou dobu letu použitého bezpilotního letadla s rezervou 5 minut 

letu pro případ neočekávaných komplikací. Bloky snímkování vzájemně 

navazovaly stejnými příčnými překryty q = 65% jako jednotlivé řady v blocích. 

Vzhledem k tomu, že snímkování bylo provedeno v daný snímkovací den v časově 

bezprostředně navazujících letech, je situace na reálném terénu a jeho nasvícení 

prakticky identické a nejsou tedy překážkou fotogrammetrickým korelačním 

výpočtům a tedy tvorbě ortofoto a DMP.  

 

Obrázek 25 Reálné středy snímků dolu Hrabák (Vršany) se zvýrazněním návaznosti snímkových 

bloků šipkami  
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Obrázek 26 MAVinci Sirius firmy UpVision spol. s r.o. na přistání na dole Hrabák 

7.3.4 Příprava snímků pro fotogrammetrické zpracování, výběr a 

úprava snímků  

 Po snímkování všech bloků byly snímky upraveny v programu Adobe 

Bridge CS6 a přejmenovány podle číslo letu a pořadí snímku. Následně byly 

pomocí programu Adobe Camera RAW 9.1.1 pomocí funkce „Lens Correction“ 

eliminovány částečně distorze objektivu a do jisté míry i chromatické aberace. 

Důvodem této „předkalibrace“ je urychlení vlastního výpočtu v programu Agisoft 

PhotoScan. Tento krok proběhl u všech snímků naráz dávkově a snímky byly 

korigovány o totožné hodnoty poskytnuté přímo výrobcem objektivu. Následovala 

individuální tonální úprava všech snímků tak, aby se odstranily hluboké stíny a 

sjednotilo se vyvážení barevné teploty snímků. Upravené snímky byly hromadně 

vyexportovány do formátu JPEG pomocí programu Adobe Camera 9.1.1. Pomocí 

skriptu v jazyce Python byl pro každou sérii snímků zhotovených během jednoho 

letu vytvořen soubor ve formátu TXT, který obsahoval název snímku a souřadnice 

X, Y a Z v systémech JTSK a Bpv (tento program je vlastnictvím firmy UpVision 

spol. s r.o.). 
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7.3.5 Pravidla letu VFR/VLOS 

Dle Doplňku X leteckého předpisu L2 je možné provozovat bezpilotní letadla 

pouze za podmínek viditelnosti a v takové vzdálenosti, aby měl pilot neustálý 

dohled nad letadlem a mohl ho pilotovat bez jakýchkoli vizuálních pomůcek. 

Vzdálenost letu VLOS bývá obvykle Úřadem pro civilní letectví ČR stanovena na 

300 až 1000 metrů od pilota v závislosti na velikosti letadla. Již při této vzdálenosti 

však nelze vždy zaručit dodržení podmínek stanovených v Doplňku X (především 

dodržení bezpečné horizontální vzdálenosti od nezúčastněných osob a cizích 

nemovitostí). Výhodou při snímkování dolů je, že RPAS se pohybuje nad terénem, 

který je vlastněn obvykle objednatelem leteckých prací a pro snímkování by ani 

nemusel mít teoreticky povolení k výkonu leteckých prací s RPAS. Větší část 

snímkovaného území je mimo kontakt s jakýmikoliv jinými právními subjekty. 

Jediným nebezpečným předmětem a cizím majetkem bylo vedení VVN severně od 

lokality, které je prakticky paralelní s osami snímkování a žádným způsobem 

neohrožovalo realizaci jednotlivých snímkových misí.  
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8 Zpracování snímků, tvorba ortofoto a digitálního 
modelu povrchu 

 Letecké snímky homogenizační skládky a přilehlých obslužných komunikací 

mezi sousedními homogenizačními skládkami pořízené RPAS, které je popsáno 

v odstavcích 7.2.1 a 7.2.2 v počtu 556 snímků z 15.12.2014, 626 snímků z 

26.2.2015 a 583 snímků ze dne 24.4.2015 všechny s rozlišením 5184 x 3456 

pixelů ve formátu JPEG, byly zpracovány s cílem vytvořit: 

 digitální model povrchu, 

 bezešvé ortofoto  

 Tyto dva základní výstupy, spolu s protokoly fotogrammetrických výpočtů 

snímkových bloků byly podkladem pro rozbor objemů skladovaného uhlí na 

homogenizační skladce uvedené v kapitole 9, která vychází z teoretického rozboru 

kapitoly 4.  

 Snímky byly pořízeny při všech třech snímkováních vždy ve čtyřech 

souběžných řadách. Souřadnicový systém výstupů byl S-JTSK Křovák Eas / North 

- EPSG kód 5514. 

8.1 Postup zpracování 

 Výpočty digitálního modelu povrchu a bezešvého ortofoto proběhlo 

výhradně v programu Agisoft Photoscan Professional [13]. Program byl použit pro 

uspořádání snímků v lokalitě, vyhledání spojovacích bodů a identifikaci VB a KB a 

tvorbu digitálního modelu povrchu. Pro zachování co nejvyšší přesnosti 

vypočtených produktů byly všechny snímky v daném snímkování zpracovány jako 

jeden výpočetní blok. Zpracování proběhlo na jednom počítači a průměrná doba 

trvání výpočtu byla 56 hodin. V první etapě výpočtu po vyhledání spojovacích 

bodů na všech snímcích se vypočítají prvotní přibližné parametry vnitřní a vnější 

orientace snímků v bloku. Parametry orientací jsou v této fázi pouze relativní a 

nemají žádný vztah ke zvolenému geodetickému souřadnicovému systému. 

Parametry pro vyhledávání spojovacích bodů byly zadány podle Obrázku 27. 
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Obrázek 27  Parametry pro vyhledání spojovacích bodů 

Před identifikací VB bylo vždy provedeno zpřesnění spojovacích bodů. Parametr 

„Reprojection error“ byl nastaven na hodnotu 0,5 px. Všechny body s odchylkou 

větší než 0,4 pixelu v umístění spojovacího  bodu byly odstraněny.  

8.2 Identifikace výchozích bodů 

 Identifikace VB je časově náročnou činností, která musí být prováděna 

pečlivě, protože má zásadní vliv na výpočet prvků vnější orientace. Jako VB byly 

použity body signalizované bílou barvou (příruby požárních hydrantů nebo body 

signalizované na víkách požárních hydrantů). Celkem bylo signalizováno 38 VB. 

Všechny body byly zaměřeny, ale jen některé byly použity pro výpočet DMP a 

ortofoto. Zbylé body v každé výpočtu sloužily jako body kontrolní - viz hodnocení v 

kapitole 9. 

8.3 Optimalizace 

 Optimalizace je postup zpřesnění prvků vnitřní a vnější orientace na 

základě zadaných VB. Jde tedy blokově-svazkové vyrovnání snímků založené 

však na korelaci snímků. Ve vztahu k prvkům vnitřní orientace byly optimalizovány 

hodnoty radiální distorze, konstanta kamery (ohnisková vzdálenost), poloha 

hlavního snímkového bodu a hodnoty radiální a tangenciální distorze. Již 

vypočítané prvky vnější orientace byly pro každý snímek zpřesněny a 

transformovány do zvoleného geodetického souřadnicového systému s EPSG 
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kódem 5514. KB byly měřeny samostatně a nevstupovaly do výpočetního 

procesu. 

8.4 Tvorba DMP 

 Ze snímků bylo vypočteno mračno bodů, které reprezentovalo digitální 

model povrchu homogenizační skládky. Z důvodů rychlosti výpočtu byla zvolena 

přesnost automatického výpočtu mračna bodů obrazovou korelací vyhledáním 

bodů ve střední úrovni hustoty bodů. Znamená to, že nebyl korelován každý pixel 

(metoda pixel na pixel), ale přibližně každý čtvrtý. Výsledné mračno je možné 

pozorovat na Obrázku 20 jako drobné zelené body v ploše celého obrázku. I přes 

zvolenou nižší úroveň hustoty výsledného DMP trvalo generování mračna bodů s 

průměrnou hustotou bodů 86,5 bodu na 1m2 v průměru 56 hodin na lokalitě 

homogenizační skládky. Celé mračno bodů bylo exportováno do souboru ve 

formátu LAS, který se dále zpracovával do formátu DOT pro práci s daty v 

programovém systému MicroStation CONNECT V8i (pro určení výšky KB ve 

výsledném mračnu bodů).  
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9  Výsledky testování  

 Testovací plocha homogenizační skládky Tušimice byla zvolena, vzhledem 

k situaci popsané v části 7.2, jako experimentální lokalita pro ověření stability 

výpočtů a určení objemu uhlí na základě rozdílu dvou povrchů. Prvním povrchem 

je definice základní plochy, která byla daná výkresem dgn programu MicroStation. 

Obsah souboru 3D výkresu poskytl Odbor měřictví a geologie, Severočeských 

dolů a.s., Chomutov. Ukázka tohoto souboru je na Obrázku 28, kde základní 

plochu pro výpočet objemů skládky vytváří hnědá síť geodeticky měřených bodů 

nepravidelné sítě TIN (hnědé trojúhelníky) a DMP tvořený mračnem bodů 

(tyrkysové a zelené body mračna vypočteného korelací ze snímků pořízených 

RPAS) v pozadí je na obrázku vypočtené ortofoto. Plocha dolu Hrabák slouží pro 

porovnání efektivity a možností využití RPAS v porovnání s letadlem s posádkou.  

 

Obrázek 28  Základní plochy pro vypočet objemů skládky s ortofoto v pozadí  

9.1 Výsledky testování na lokalitě homogenizační skládky Tušimice 

 Lokalita homogenizační skládky Tušimice byla snímkována ve třech 

kampaních. První snímkováni proběhlo 15.12.2014. Tento termín byl konzultován 

a byla snaha sjednotit termíny snímkování s RPAS se snímkováním s letounem s 

posádkou. Bohužel letoun s posádkou daný den snímkování neuskutečnil pro 

nízkou dohlednost. RPAS snímkování v tento den proběhlo, aby se využil 

plánovaný snímkovací den a přítomnost operátorů a techniky a RPAS v lokalitě. 

Standardní snímkování s letounem s osádkou proběhlo až o dva dny později. 
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Druhé snímkování proběhlo 26.2.2015 den po standardním snímkování letounem 

s posádkou a třetí snímkování se uskutečnilo 24.4.2015. Výsledkem snímkování 

byl, kromě aktuálního ortofoto s rozlišením 1cm, digitální model povrchu ve formě 

bodového mračna. Veškeré výpočty byly ze všech třech snímkování zpracovány 

v programu [13]. Získané bodové mračno má průměrnou hustotu od 82,4 bodů na 

1m2 po 90,15 bodů na 1m2. Povrch skládky, tedy digitální model povrchu 

představovaný mračnem bodů, je popsán vypočteným bodovým mračnem 

prakticky identicky, jak by byl pořízen pozemním laserovým skenerem, s tím 

rozdílem, že vrcholové části skládky jsou vyjádřeny významně lepším a 

rovnoměrnějším rozložením bodů mračna na povrchu skládky v porovnání s 

výsledky laserového skenování. Vzhledem k hustotě bodů na metr čtvereční je tak 

skládka rovněž popsána významně podrobněji a přesněji než je možné dosáhnout 

z leteckého snímkování velkoformátovou digitální fotogrammetrickou kamerou při 

snímkování s GSD = 5cm, které bylo simultánně (respektive v času velmi blízkém) 

prováděno se snímkovými lety RPAS.  

9.1.1 Porovnání obecných parametrů jednotlivých snímkování  

 V následující Tabulce 15 jsou uvedeny hlavní parametry všech třech 

snímkování  

Tabulka 15 Obecné parametry třech snímkování homogenizační skládky Tušimice  

  Datum snímkování 

Popis parametru snímkování: 15.12.2014 26.2.2015 24.4.2015 

Počet snímků: 556 626 583 

Počet řad: 4 4 4 

Počet spojovacích bodů: 1 939 314 2 698 016 2 781 227 

Počet průvodičů: 6 569 781 12 449 536 14 341 587 

Počet výchozích bodů: 17 10 19 

Rozměry snímače v pixelech: 5184x3456 5184x3456 5184x3456 

Velikost pixelu na snímači       [µm]: 4,384 4,384 4,384 
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f kamery v [mm]: 28 28 28 

Průměrná výška letu nad terénem 
[m]: 

67 62 65 

Rozlišení v úrovni terénu [cm]: 0,9 0,9 0,9 

Plocha pokrytá DMP [ha]: 8 8 8 

Rozlišení výsledného pixelu DPM 
[cm]: 

1,9 1,8 1,8 

Průměrný počet bodů 
vygenerovaného mračna [m

2
]: 

82 90 87 

Směrodatná odchylka v poloze na 
VB [cm]: 

1,9 1,8 2,3 

Směrodatná odchylka ve výšce na 
VB [cm]: 

1,1 0,8 1,5 

9.1.2 Porovnání přesnosti polohy a výšky kontrolních bodů  

 Pro porovnání polohové a výškové přesnosti vypočtených ortofoto a 

digitálních modelů povrchů z jednotlivých snímkových letů RPAS na lokalitě 

homogenizační skládky Tušimice byly v těchto vypočtených produktech odečteny 

hodnoty polohy a výšky všech VB a KB. Polohové souřadnice VB a KB byly 

odsunuty z ortofoto. Výška VB a KB byla určena odečtením výšky bodů z mračna 

v nejbližším okolí středu VB nebo KB.  VB byly odečteny všechny, tedy i ty co 

vstupovaly do fotogrammetrického zpracování. Důvodem bylo porovnání polohy a 

výšky bodů, které vstupovali do výpočtu se souřadnicovými odchylkami těchto 

bodů uvedenými ve výpočetním protokolu programu Agisoft. Obrázek 29 

zobrazuje v axonometrickém pohledu mračno bodů i s částmi mechanismů pro 

manipulaci s uhlím.  

 
Obrázek 29  Vizualizované mračno bodů v axonometrickém pohledu (únorový let) 
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V průběhu odečítání v programu MicroStation V8i CONNECT některé body 

nemohly být odečteny, jako například bod 5015 z dubna - důvod je patrný z 

Obrázku 30. Interpretační možnosti snímků s GSD = 1cm je možné doložit 

Obrázkem 31 zobrazujícím posádku RPAS a zaměstnance Odboru měřictví a 

geologie, Severočeských dolů a.s., Chomutov. Obrázek 32 porovnává 

interpretační 

 

Obrázek 30 Výkop požárního hydrantu (VB č. 5015) - snímkový let z dubna 2015  

 

Obrázek 31  Posádka RPAS a měřiči Odboru měřictví a geologie, SD a.s. 

možnosti leteckého měřického snímku pořízeného velkoformátovou digitální 

leteckou měřickou kamerou s GSD = 5cm a kamerou RPAS s GSD = 1cm.  
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Obrázek 32 Porovnání interpretačních možností snímků s různým GSD ve stejném měřítku 

zobrazení 

 Veškeré údaje o souřadnicích jednotlivých VB a KB jsou uvedeny formou 

tabulky Excel jako Příloha K. Z tabulky v Příloze K jsou v Tabulce 16 uvedeny jen 

některé části Přílohy K pro snazší komentář výsledků a hodnot středních odchylek.  

Body 5019, 5020 a 5021 nejsou v tabulce uvedeny, neboť nejsou na ortofoto ani 

DMP zobrazeny. Tabulka 16 uvádí odchylky souřadnic na VB po zpracování 

snímkových bloků programem Agisoft PhotoScan. Barvy sloupců vyznačují výskyt 

záporných (žlutá) a kladných (zelená) odchylek (modrá barva vyjadřuje odchylky s 

normálním rozložením hodnot). Součet hodnot odchylek je prakticky nulový, což je 

správně, neboť program je postavem tak, aby součet hodnot odchylek nulový byl. 

Z Tabulky 16 vyplývá, že výpočet je ve všech třech případech zatížen 

systematickou odchylkou, která prakticky identicky a nezávisle na použitých 

výchozích bodech rozdělila body podle kladné a záporné hodnoty odchylky na 

body umístěné na východní straně skládky a západní straně skládky.  
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Tabulka 16 Odchylky souřadnic na VB  vypočtené programem Agisoft   

  

Číslo 
bodu 

Odchylky souřadnic z 
výpočtu Agisoft prosinec 

Odchylky souřadnic z 
výpočtu Agisoft z února 

Odchylky souřadnic z 
výpočtu Agisoft z dubna 

B
o

d
y 

n
a 

vý
ch

o
d

n
í s

tr
an

ě
 s

kl
ád

ky
 

 

X Y Z X Y Z X Y Z 

5001    
-0,037 0,031 -0,009 -0,017 0,027 0,015 

5002       
-0,034 0,036 0,018 

5003 -0,011 0,025 -0,023 
      

5004          
5005    

-0,055 -0,006 -0,026 
   

5006 -0,004 0,010 -0,001 
   

-0,012 0,024 -0,015 

5007 -0,027 0,004 0,007 
      

5008 -0,011 0,017 0,017 
   

-0,021 0,022 0,007 

5009 -0,013 0,000 -0,012 -0,035 -0,011 0,016 
   

5010       
-0,026 0,019 0,010 

5011 -0,009 0,012 0,009 
      

5012 -0,013 0,015 -0,001 
   

-0,004 0,029 -0,008 

5013 -0,008 0,017 0,001 
      

5014    
-0,055 0,004 0,007 -0,017 0,021 -0,007 

5015          

5016 -0,026 0,004 0,004 
   

-0,010 0,019 -0,008 

5017 -0,030 0,018 -0,001 
   

0,000 0,016 -0,020 

5018    
-0,030 0,002 0,010 -0,034 0,016 0,009 

B
o

d
y 

n
a 

zá
p

ad
n

í s
tr

an
ě

 s
kl

ád
ky

 

5022 0,020 -0,010 0,010 0,038 -0,042 -0,005 0,011 -0,038 0,018 

5023 0,003 -0,023 -0,006 
   

0,011 -0,027 0,024 

5024 0,014 -0,024 -0,011 
   

0,017 -0,020 -0,029 

5025          
5026    

0,038 0,041 -0,026 
   

5027          
5028       

0,012 -0,030 0,020 

5029 0,043 -0,010 0,004 
      

5030    
0,046 -0,010 0,011 0,035 -0,035 -0,004 

5031 0,045 -0,027 -0,016 
      

5032          
5033          
5034       

0,023 -0,036 0,001 

5035 0,027 -0,026 0,014 0,056 0,000 0,003 0,016 -0,017 0,005 

5038          
5036       

0,015 -0,022 -0,008 

5037 0,000 0,005 0,007 0,032 -0,010 0,014 0,034 -0,004 -0,026 

    0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 -0,005 0,000 0,001 0,001 

    Součty odchylek Součty odchylek Součty odchylek 
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   Jde tedy o poměrně symetrickou rotaci celého pole výchozích bodů proti 

směru hodinových ručiček o maximální hodnotě výsledného vektoru kolem 5,5cm 

ve směrníku přibližně 68o až 72o  na bodech na západní straně skládky a 248o až 

260o na východní straně skládky.  

 Porovnáním výsledných hodnot RMSE lze prohlásit, že výsledná 

směrodatná odchylka je v poloze 4,0 cm a ve výšce 4,2cm což je ve shodě se 

závěry odstavce 4.6 a hodnota 4,2cm ve výšce je dostačující pro určení objemu 

homogenizační skládky , respektive všech obdobných lokalit.  

9.1.3 Porovnání hodnot objemu uhlí na skládce 

 Výpočet objemů byl proveden v prostředí MicroStationV7 v nadstavbě 

Geopack DTM. Tento softwarový nástroj počítá objem mezi TIN modely nebo TIN 

modely a rovinami. Výstupní protokol  má formu textového souboru. Geopack 

počítá objemy metodou Prismoidal tedy bez aproximace přímo výpočtem objemu 

dílčích  tetraedrů  mezi  dvěma TIN modely. Parametry pro výpočet byly nastaveny 

                  

Obrázek 33 Zadání vstupních parametrů pro výpočet objemu uhlí na skládce 

v zadávacích oknech tak jak ukazuje  Obrázek 33. Výsledné hodnoty objemů jsou 

uvedeny ve výpisu výsledků v ASCII níže. 
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*******************************************************************  

** TIN to TIN Volume Report -- Thu Jan 08 21:55:29 2015  

** From TIN <uhli_nova.tin> to TIN <skladka_homo.tin>  

** Prismoidal Volume  

*******************************************************************  

**  Total Cut =  116251.893 Cubic Meters 

**  Total Fill =  18.668 Cubic Meters 

**  Area =   29001.566 Sq Meters 

**  Balance =  116233.226 Cubic Meters 

*******************************************************************  

*******************************************************************  

** TIN to TIN Volume Report -- Sun Mar 15 19:44:16 2015  

** From TIN <skladka2r30nove.tin> to TIN <skladka_homo.tin>  

** Prismoidal Volume  

*******************************************************************  

**  Total Cut =  116172.515 12.404 Cubic Meters 

**  Total Fill =  12.404 Cubic Meters 

**  Area =   29000.870 Sq Meters 

**  Balance =  116160.111 Cubic Meters 

*******************************************************************  

*******************************************************************  

** TIN to TIN Volume Report -- Mon Jun 01 07:22:49 2015  

** From TIN <skladka3r30cm.tin>to TIN <skladka_homo.tin>  

** Prismoidal Volume  

*******************************************************************  

**  Total Cut =  116195.488 11.981 Cubic Meters 

**  Total Fill =  11.981 Cubic Meters 

**  Area =   29000.965 Sq Meters 

**  Balance =  116183.507 Cubic Meters 

*******************************************************************  

*******************************************************************  

** Rozdíl mezi měřením 1 a 2  

** Balance =  73.115 Cubic Meters 

*******************************************************************  

*******************************************************************  

** Rozdíl mezi měřením 2 a 3  

** Balance =  - 23.135 Cubic Meters 

*******************************************************************  

*******************************************************************  

** Rozdíl mezi měřením 1 a 3  

** Balance =  49.719 Cubic Meters 

*******************************************************************  
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 Z těchto výsledků vyplývá, že rozdíl v kubatuře spočtené ze dvou 

snímkování časově vzdálených přibližně dva měsíce (prosinec-únor) je z pohledu 

objemu skládky změřené v prosinci 0.06%. Rozdíl v kubatuře v procentech mezi 

snímkováním v únoru a dubnu je z pohledu skládky měřené v únoru -0.02%. 

Stabilitu postupu určení kubatury při podmínkách definovaných v odstavci 6.1 a 

6.4 lze při poměru základen blížících se 1: 60 až 1: 80 lze zabezpečit. Výše 

uvedené výsledky jsou shrnuty v následující Tabulce 17. 

 

Tabulka 17 hodnoty objemů na homogenizační skládceTušimice 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Výsledky testování na lokalitě Hrabák 

 Testovací experimentální lokalita Hrabák byla použita pro finanční a časové 

porovnání použití letadla s posádkou a RPAS, které je popsáno podrobně v 

kapitole 5. Ve shrnutí lze prohlásit, že obě fotogrammetrické metody jsou 

rovnocenné: 

1. přesností polohy a výšky podrobných bodů mapování 

2. finančními náklady na pořízení snímků a vytvořením ortofoto a DMP 

3. rychlostí zpracování podkladů od ukončení snímkování 

4. přesností stanovení rozdílu objemů mezi dvěma snímkovacími misemi  

Jediná převažující výhoda použití letounů s posádkou pro snímkování rozsáhlých 

ploch povrchového dobývání je měření ve stereoskopickém režimu, kdy 

především vzhledem k počtu stereoskopických dvojic převáží významně výhoda 

velkoformátových digitálních fotogrammetrických kamer.  

 

Vše v metrech kubických Snímkováno dne 

15.12.2014 26.2.2015 24.4.2015 

Objem nad vztažnou plochou       116 251,9           116 172,5           116 195,5     

Objem pod vztažnou plochou 18,7 12,4 12,0 

Výsledný objem       116 233,2           116 160,1           116 183,5     

Rozdíl objemů prosinec - únor 73,1   

Rozdíl objemů  únor -duben   -23,135 

Rozdíl objemů prosinec - duben 49,7 
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10 Nástin návrhu změn Vyhlášky ČBÚ č. 435/92 Sb. 

 V současném znění Vyhlášky je v Příloze č.2 (Polohové a výškové měření  

při činnostech podle §1 na povrchu) bodě 7. Pozemní a letecká fotogrammetrie je 

uveden pouze odstavec 7.1 s textem "7.1. Použití pozemní a letecké 

fotogrammetrie se řídí zvláštními předpisy1)", kde odkaz 1) na téže straně definuje 

zvláštní předpis jako normu ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek [8] - Základní 

ustanovení. Lze však konstatovat, že tato ČSN nikdy použití pozemní a letecké 

fotogrammetrie nepopisovala a ani v budoucnu popisovat nebude. S přihlédnutím 

k faktu, že povrchové dobývání a určování objemů odtěženého materiálu se 

netýká pouze rozsáhlých povrchových hnědouhelných dolů, ale stovek malých 

dolů a lomů (které se však dostávají přes hranici 50.000m3 odtěženého materiálu 

ročně a nemají svá fotogrammetrická oddělení nebo provozy a odborníky znalé 

mapování z leteckých snímků) se navrhuje včlenit do Vyhlášky takové články, 

které by jednak jednojednoznačně určovaly jak má být při použití 

fotogrammetrických technologií postupováno, jaký má být obsah a rozsah 

geodetických prací při fotogrammetrických činnostech, a jednak jak se provede 

kontrola výsledných produktů fotogrammetrického určení objemu odtěženého 

materiálu.  

10.1  Stav řešení a novelizace normy ČSN 01 3410 Mapy velkých 

měřítek 

 V rámci Výzkumného ústavu geodetického, topografického a 

kartografického, v.v.i., Zdiby (VÚGTK) pracuje Autorizované metrologické 

středisko, Akreditovaná kalibrační laboratoř a se svým útvarem 25 Metrologie a 

inženýrské geodézie se VÚGTK [24] podílí na činnosti Technických 

normalizačních komisí s cílem dosažení harmonizace legislativy ČR v oblasti 

technických norem s platnými normami v EU. V rámci Technologické normalizační 

komise č. 24 byly na základě požadavků ČÚZK a Úřadu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) řešeny změny ČSN 01 3410 

Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy (01/0059/13) s projednáváním 

jednotlivých etap řešení. Konečný návrh změny normy byl předán v červnu 2014 

ÚNMZ. Projednání navrhovaných změn však nebylo dosud uskutečněno a bude 
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po projednání a přidělení finančních prostředků z úrovně ÚNMZ pravděpodobně 

v průběhu roku 2017. Je však jisté, že žádné postupy a stanovení přesností 

polohy a výšky specifické pro technologické postupy fotogrammetrie tato ČSN 

obsahovat nebude. ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek tak lze aplikovat vůči 

Vyhlášce a její připravované novelizaci především v rozsahu kapitoly 5. Technické 

podmínky tvorby a údržby mapy zvláště pak při uplatněná kapitoly 5.3 

Charakteristiky a kritéria přesnosti a kapitoly 5.4 Ověřování přesnosti, kde pak 

pododstavce 5.4.7 definující postupy testování polohové přesnosti mapy a 

pododstavce 5.4.8. definující postupy při testování výšek v mapě uvedených.  

 Matematické vztahy a statistické veličiny definované rovnicemi pro 

směrodatné odchylky podle této normy jsou pak platné pro jakékoliv mapování a 

to jakoukoliv mapovací metodou nebo technologií s přihlédnutím k požadavkům na 

počet testovaných bodů a podmínek výběru těchto testovacích bodů 

(jednojednoznačně identifikovatelné body podle ČSN 73 0401 Názvosloví 

v geodézii a kartografii [9], tvořící representativní výběr bodů rozmístěných 

rovnoměrně po celém mapovacím území, které nejsou umístěny v bezprostředním 

okolí bodů bodového pole, z kterého se vycházelo při prvotním mapování). 

10.2  Stav a rozprava k novelizací Vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb. 

 Z  odstavce 10.1 vyplývá, že je velmi pravděpodobné, že při novelizaci 

Vyhlášky o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých 

činnostech prováděných hornickým způsobem nebude možné použít odvolání do 

jiné normy, vyhlášky nebo návodu odpovídající právní úrovně (tedy zákona, 

usnesení vlády, vyhlášky na úrovni ministerstva nebo normy ČSN), tak aby toto 

odvolání odpovídalo a řešilo všechny aspekty mapování a potřeby praxe důlních 

měřičů při povrchovém dobývání.  

 V průběhu získávání připomínek, návrhů a změn Vyhlášky byla vyjádření 

k použití fotogrammetrických metod mapování velmi různorodá. V připomínkách a 

návrzích se odrazily trendy současnosti a bylo konstatováno, že by tato část měla 

rovněž obsahovat metody fotogrammetrické využívající jako nosiče snímačů 

letouny bez osádky. Bylo rovněž poukázáno, že by Vyhláška měla akceptovat jako 

jednu z bezkontaktních měřických metod i metodu laserového skenování, a to ať 
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již pozemní stacionární nebo pozemní mobilní metodu (na kterou by se bylo 

možné odvolat do Návodu, neboť tyto postupy Návod popisuje jednoznačnými 

jasnými a současnými postupy zpracování v kapitole 4.3.7 - rovněž tak lze odvolat 

do Návodu k využití metod měření uvedených v kapitole 4.3.2. Geodetické metody 

a technologie GNSS) nebo metodu laserového skenování vykonanou z letounu 

s posádkou nebo letounů dálkově pilotovaných.  

 V návrzích pro novelizaci Vyhlášky se ale rovněž vyskytly i názory, aby 

oblast použití fotogrammetrických metod nebyla vůbec popisována ani měřickými 

postupy, zásadami a kontrolními postupy pro určení přesnosti v rámci Vyhlášky, 

ale aby tato činnost byla ponechána pouze na rozhodnutí a sestavení závazné 

vnitropodnikové směrnice, kdy vydavatelem této směrnice by byl HDM. Odsun 

fotogrammetrických metod, které jsou pro řadu podniků zabývajících se 

povrchovým dobýváním jednou z hlavních metod určení objemů odtěžených 

hornin a vytváření aktuální mapy závodu, z obsahu Vyhlášky, která nadto popisuje 

velmi podrobně postupy ostatních mapovacích metod, je tak návrhem, který pak 

zanechá Vyhlášku jednak oborově velmi nevyrovnanou a jednak neumožní 

orgánům ČBÚ jasnou kontrolu postupů a přesností vedení dokumentace důlní 

měřické činnosti při povrchovém dobývání při použití fotogrammetrických metod 

zhuštění PDBP, mapování a určení objemů odtěžených hornin. Rovněž tak budou 

pominuty možnosti vykonat důlně měřické práce směřující k plné dokumentaci u 

méně rozsáhlých lomů. 

 V těchto dvou návrzích můžeme vidět hranice, v jakých je možné 

k novelizaci Vyhlášky v části popisující tvorbu důlní měřické dokumentace při 

povrchového dobývání přistoupit.  

 Jednu z hranic lze popsat tak, že by současná Příloha č.2 definovala pouze 

několik základních elementárních kritérií jakými by byly: rozsah, přesnost a forma 

vedení dokumentace. Vše ostatní, tedy především odpovědnost za kvalitu, 

přesnost, spolehlivost, opakovatelnost a doložitelnost měřické metody by byla na 

straně HDM. Bylo by tedy pouze na straně HDM jakou z možných současných 

dostupných, ale i budoucích, technologií by pro měření a zpracování důlní měřické 

dokumentace použil. 
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 Druhou hranicí možného přístupu k novelizaci Vyhlášky je uvést a 

nadčasově popsat fotogrammetrické, laserové skenovací a další technologie 

měření polohopisu a výškopisu ve prospěch tvorby důlní měřické dokumentace při 

povrchovém dobývání tak, aby poskytly stručný a jasný přehled zásad, postupů, 

omezení a kontrol nad všemi technologickými a organizačními kroky potřebnými 

k vytvoření této dokumentace.  

 Vyhláška, tak nyní neukazuje do žádného zdroje, o který by se HDM mohl 

opřít jako o zákonný předpis, teoreticky ani o Katastrální vyhlášku [43] , ani o 

Katastrální zákon [45]. ČÚZK má sice předpis o použití fotogrammetrie v katastru 

uvedený v Návodu, ale bez ohledu na jeho tristní stav nepředepisuje pro 

fotogrammetrické vyhodnocení podrobných bodů mapování žádnou hodnotu a 

charakteristiku odchylek podrobných bodů ve výšce. Je tedy velmi problematické 

se o Návod opřít jak při vyhodnocení podrobných bodů mapování, tak při výpočtu 

kubatur odtěženého materiálu.  

10.3 Návrhy na doplnění Vyhlášky ČBÚ č. 435/92 Sb. o fotogram-

metrické postupy zpracování důlní měřické dokumentace 

 Vytvoření technologického popisu uvedeného v úvodu kapitoly 10, není 

jednoduché především k možným budoucím alternativám a možnostem měřických 

postupů mapování a určení objemů. Při popisu těchto postupů bylo vycházeno 

jednak z vlastních experimentů na homogenizační skládce Tušimice, a lokalitě 

dolu Hrabák a jednak z experimentálních prací na kterých se autor podílel [48], 

[49]. Rovněž jsou v následných návrzích zahrnuty zkušenosti důlních podniků s 

použitím moderních technologií jako je uvedeno například v [11].  

 V Příloze č.2 Vyhlášky navrhuji následující doplnění a úpravy. V prvním 

paragrafu přílohy "Polohové a výškové měření při činnostech podle § 1 na 

povrchu" v odstavci 1. "Volba měřických metod pro polohové měření" doplnit bod 

1.1.6 se zněním: - fotogrammetrickými metodami a to tak, aby byla dodržena 

polohová přesnost určovaných bodů. 

 K tomuto bodu doplnit v rámci Přílohy 2., odstavce 7. "Pozemní a letecká 

fotogrammetrie" následující body:   
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7.1  Budování a doplnění podrobného důlního bodového pole fotogram-

 metrickými metodami  

 Doplňované body podrobného důlního bodového pole (PDBP) se 

určují fotogrammetrickými výpočty. Výchozími body pro určení bodů 

PDBP jsou body stávající sítě důlního bodového pole a body 

jednotné trigonometrické sítě katastrální. K fotogrammetrickým 

výpočtům se použijí letecké snímky (dále „snímky“) s lineární 

vzdáleností mezi středy pixelů na zemi od 2,5 do 5,5cm měřené v 

polovině nejdelší radiální vzdálenosti naměřené na snímku. Snímky 

jsou pořízeny digitálními kalibrovanými leteckými kamerami. Za 

digitální leteckou kalibrovanou kameru lze považovat i kameru 

neměřickou, pro kterou v procesu fotogrammetrického zpracování 

budou parametry vnitřních orientací spočteny. Snímky jsou pořízeny 

s podélným překrytem a příčným překrytem podle 7.5 nebo 7.6. 

Kalibrační let může být součástí snímkování povrchového dolu nebo 

lomu. Je účelné, aby současně s těmito snímky byly jejich prvky 

vnější orientace měřené během snímkového letu aparaturami 

GNSS/IMU.  

7.2  Umístění výchozích bodů v lokalitě 

 Výchozí body musejí být (po fotogrammetrické signalizaci) 

identifikovatelné na snímcích. Rozloženy musí být rovnoměrně za 

hranicí obvodu mapování ve vzdálenosti do hodnoty 1.5 násobku 

odstupu letových drah a dále uvnitř bloku tak, aby výsledná hustota 

výchozích bodů vůči počtu základen snímkování byla v poměru 

nejméně 1:60. Současně se stabilizací a signalizací výchozích bodů 

se provede stabilizace a signalizace kontrolních bodů v hustotě 

1/10ha. Kontrolní body nevstupují do fotogrammetrických výpočtů. 

7.3  Fotogrammetrická signalizace výchozích bodů  

 Signalizují se body polohových bodových polí, výchozí body. 

kontrolní body a nové body PBDP a pomocné body a všechny 

podrobné body mapování, které by samy pro nedostatečný kontrast, 
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špatnou viditelnost, nejasnou polohu nebo tvar nebylo možné v 

mračně bodů nebo ortofoto jednoznačně identifikovat a vyhodnotit, 

nebo pro svoji velikost nebyly na ortofoto viditelné. Nesignalizují se 

body zakryté vegetací nebo stavbami. Výchozí body se signalizují 

kruhovými znaky o velikosti 2.5 násobku lineární vzdáleností mezi 

středy pixelů stanovené v 7.1. Pokud bod PBDP je hranol jehož 

opracovaná hlava je rozměru 120x120mm, nebo větší,  v úrovni 

terénu nebo okolní terén nepřevyšuje o více jak 50mm signalizuje se 

zelenou reflexní barvou střed hlavy podle kruhové šablony. V případě 

většího převýšení jak 50mm nad okolním terénem nesmí být bod 

použit jako výchozí, ale pouze jako kontrolní. Při zřízení nových 

výchozích bodů na zpevněných plochách se postupuje při signalizací 

obdobně. Signalizace se provádí tak, aby nedošlo k poškození 

majetku jiných subjektů. Způsob signalizace se zaznamená v 

měřické dokumentaci. 

7.4  Nově určované body PBDP  

 Nově určované body PBDP se signalizují v úrovni terénu stejně jako 

body výchozí. Při stabilizaci podrobného bodu kolíkem je jeho hlava 

natřena reflexní zelenou barvou a zatlučena na úroveň terénu. 

7.5  Měření a zpracování výsledků 

 Pro měření a zpracování měřických prací pro potřeby povrchového 

dobývání je možné použít pouze takové technické prostředky 

(letadla, kamery), výpočetní, zpracovatelské nebo grafické programy, 

u kterých je možno na kontrolních bodech doložit, že výsledná 

přesnost po provedení všech měřických a zpracovatelských úkonů 

vyhovuje požadavkům alespoň pro podrobné body s kódem kvality 3. 

Při fotogrammetrickém snímkování a fotogrammetrických výpočtech i 

následném zpracování výsledků měřických prací je nutné dodržovat 

zásady uvedené v dokumentaci pro fotogrammetrické snímkování a 

výpočty a pro příslušný použitý zpracovatelský program. Programy 

na zpracování snímků by měly být založeny na algoritmu Semi 
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Global Matching. Mračna bodů získaná fotogrammetrickými výpočty 

ze snímků podle odst. 7.1 a ortofoto s lineární vzdáleností mezi 

středy pixelů na zemi od 2,5 do 5,5cm se vyhodnocují ve zvláštních 

programech. 

7.6  Použití dálkově pilotovaných letadel 

 Použitá dálkově pilotovaná letadla musí vyhovovat jak odst. 7.1 a 

7.2, tak ustanovení zvláštních předpisů ÚCL a při použití těchto 

letadel musí být dodrženy následující podmínky snímkování:  

 a) podélný překryt p musí být větší nebo roven 80%,  

 b) příčný překryt q musí být větší nebo roven 65%,  

 c)  úhel zorného pole objektivu by měl být větší nebo roven 80o,  

 d) snímkování musí být provedeno digitální kamerou vybavenou 

plošným snímačem typu CCD nebo CMOS, který musí mít napříč 

směru letu alespoň 4 500 pixelů. 

7.7  Použití letadel s osádkou  

 Použitá letadla musí vyhovovat jak 7.1 a 7.2, tak ustanovení 

zvláštních předpisů ÚCL a při použití těchto letadel musí být 

dodrženy následující podmínky snímkování:  

 a) podélný překryt p musí být roven nebo větší jak 60%,  

 b) příčný překryt q musí být roven nebo větší jak 35%,  

 c) snímkování musí být provedeno digitální kamerou, která musí mít 

napříč směru letu alespoň 8 000 pixelů. 

7.8 Fotogrammetrické vyhodnocení 

 K vyhodnocení (vektorizaci) mračna bodů vygenerovaných ze 

snímků speciálními programy se použijí takové programové 

prostředky, u kterých je možné doložit, že při jejich použití je možné 

dosáhnout přesnosti stanovení podrobného bodu mxyz=14,5cm. 
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Výsledkem vyhodnocení (vektorizace) jsou souřadnice lomových 

bodů polohopisných a výškopisných bodů, čar a ploch v S-JTSK.  

7.9 Kontrolní body  

 Kontrolní body slouží k ověření vyhodnocení (vektorizace) mračna 

bodů vygenerovaných ze snímků. Jako kontrolní bod může být použit 

bod bodových polí, podrobný bod nebo i bod, který není předmětem 

obsahu důlní mapy, ale nevstoupil do fotogrammetrických výpočtů a 

byl interpretován, pointován a určen z mračna bodů vygenerovaných 

ze snímků a ortofoto. Pro účely kontroly se použijí souřadnice bodů 

uvedené v geodetických údajích.  

7.10  Ověření souřadnic bodů určených vyhodnocením mračna bodů a 

ortofoto  

 K ověření souřadnic bodů určených vyhodnocením (vektorizací) 

mračna bodů a ortofoto se použije soubor kontrolních bodů. Kontrolní 

body musí být v mračně bodů rozmístěny rovnoměrně. Nejmenší 

přípustná hustota kontrolních bodů je 1 bod na 120 snímků nebo 

úměrně počtu výchozích bodů u malých lokalit dolů a lomů. 

Souřadnice určené z mračna bodů vygenerovaného ze snímků nebo 

určeného z ortofoto se porovnají s kontrolními a otestuje se dodržení 

mezní odchylky stanovené pro podrobné body s kódem kvality 3. O 

porovnání souřadnic se zpracovává protokol zakládaný do důlní 

měřické dokumentace, který musí obsahovat nejméně údaje o 

zjištěných odchylkách. Případy překročení mezní odchylky se 

analyzují a chyby se opraví. Není-li mezní odchylka překročena, pak 

se souřadnice podrobného bodu určené z generování mračna bodů 

ze snímků považují za úspěšně ověřené a použijí se jako výsledné. 

Pokud není možné kontrolu provést přímým geodetickým měřením, 

je možné ji změřit nepřímo z předchozích fotogrammetrických nebo 

geodetických měření jako nezávislým určením jednotlivých 

identických bodů.  

7.11  Doměření po fotogrammetrickém vyhodnocení  
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 Podrobné body mapování, které nebyly vyhodnoceny z 

fotogrammetricky vyrobených podkladů se doměří geodetickými 

metodami nebo technologií GNSS podle zásad uvedených v odstavci 

XXX této Vyhlášky. V případě měření totálními stanicemi se jako 

výchozích bodů pro geodetická měření použijí body PBDP 

7.12 Elaborát fotogrammetrického měření a mapování  

 Elaborát fotogrammetrického podrobného měření (vektorizace 

mračen bodů a ortofoto) je uchováván jako vektorový výkres pro 

dané snímkování. Zároveň jsou uloženy všechny původní snímky, 

vypočtená mračna bodů a výpočetní protokoly kubaturních rozdílů s 

jejich grafickým vyjádřením.  
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11 Závěr 

 Fotogrammetrie současnosti směřuje, za pomoci korelací vytvořených 

mračen bodů, k mapovacím postupům založeným na vyhodnocení těchto 

prostorových mračen a výpočtu objemů odtěžených a navršených materiálů v 

prostoru povrchového dolu nebo lomu. Postupem určení objemu od 

prvopočátečního stavu výpočtem rozdílových objemů mezi jednotlivými časovými 

etapami (měsíčními, čtvrtletními nebo ročními) lze velmi efektivně doplňovat důlní 

měřickou dokumentaci a pomocí řezů v libovolně volených rovinách mračnem 

vygenerovaných bodů prakticky eliminovat či významně redukovat potřebu 

stereoskopického fotogrammetrického mapování a to především u malých dolů a 

lomů, které nemají fotogrammetrická pracoviště.  

 Shrnutím dílčích závěrů jednotlivých kapitol je možné konstatovat, že 

moderní fotogrammetrické postupy měření povrchů a objemů pomocí jak RPAS 

prostředků, tak letounů s osádkou mají své místo při tvorbě důlní měřické 

dokumentace v povrchovém dobývání. Byla provedena sada experimentů, která 

potvrdila, že navržené úpravy Vyhlášky při její novelizaci mohou napomoci ke 

sjednocení postupů vedení důlně měřické dokumentace i v menších podnicích, 

které nemají fotogrammetrická oddělení se zkušenými vyhodnocovateli leteckých 

snímků a nemají ani zkušenosti se stereoskopickým vyhodnocením a 

fotogrammetrickými postupy měření pro určení objemů odtěžené horniny. 

 Předložená disertační práce je analýzou v současnosti již standardních 

postupů fotogrammetrického určení objemů a výpočtů, technických parametrů 

snímkování a hodnocení efektivity výroby dat a tvorby důlní měřické dokumentace. 

Porovnáním nákladů jednotlivých technologických postupů fotogrammetrického 

mapování, doloženým rozborem přesnosti jak teoretické tak ověřené na poměrně 

rozsáhlé sadě experimentů vykonaných v rámci disertační práce jsem dospěl, 

navrhuji a předkládám exaktní, doložitelný a kontrolovatelný postup prací, který 

obstojí jak před duchem Vyhlášky současné, tak ve své obecnosti bude aktuální 

pro použití fotogrammetrických metod v časech budoucích. 
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