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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 technology. In 

conclusion are briefly describe three surveying campaign, 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. 
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Motivace 

 Diskuze o revizi Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 435/92 Sb 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 vzhledem k polohovým a 

výškovým měřením 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 zvláštní 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 Vyhlášky. Mimo tyto hlavní motivace, bylo 

přistoupeno v disertační práci i ke srovnání efektivity použití moderních současných 

prostředků pořízení fotogrammetrických dat.  

 Na tomto místě bych chtěl poděkovat především třem ženám. Předně své 

manželce Haně Šafářové za pomoc, trpělivost a morální podporu, kterou mi v průběhu 

celého studia a zpracování předkládané disertační práce věnovala. Dále děkuji velmi 

své školitelce doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D. za vynikající vedení v průběhu 

doktorského studia a rovněž děkuji Ing. Gabriele Ovesné za skvělé průvodcovství v 

informačním systému VŠB TU Ostrava.  

 Mé poděkování patří rovněž panu doc. Ing. Pavlu Černotovi, Ph.D., doc. Ing. 

Evě Jiránkové, Ph.D., doc. Ing. Vlastimilu Hanzlovi, CSc., Ing. Rostislavu Dandošovi, 

Ph.D. a Bc. Jakubu Karasovi za konzultace a cenné připomínky k mojí práci a paní 

Sylvě Taláckové za podporu ve věcech organizačních. 
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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). 

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.  

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. Zmíněné výhody neměřických kamer ve srovnání 

s kamerami vyrobenými pro měřické účely však byly po dlouhou dobu 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 
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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.  

 Určením parametrů vnitřní orientace neměřických kamer se zabývali v 

České republice především Hanzl, Koska a Pavelka a Hodač. Z prvků vnitřní orientace 

kamer je nutné stanovit především hodnotu radiální a tangenciální distorze 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. U některých objektivů však tento požadavek vede 

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

distorzí je možné použít řadu metod například distorzní model s Čebyševovými 

polynomy nebo Brownův model symetrických složek  či  Heikkilův model korekce 

distorzí  případně hodnocení Mélikutiho. 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 Heiko Hirschmüllerova metoda 

obrazové korelace nazývaná Semi-Global Matching.  

 Hirschmüller popsal metodu účinnějšího zpracování stereoskopických dvojic 

prostřednictvím poměrně složitého postupu, kdy na základě dynamicky se měnící 

velikosti korelačního okolí a 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 

pro hodnocení okolí používá pouze celočíselných hodnot. Tím účinně zvyšuje rychlost 

výpočtů především na vícejádrových procesorech a grafických kartách. Dalším 

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. Zároveň jsou v této fázi hodnoceny 

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. 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.  
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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. 

4 Teoretické hodnoty přesnosti určení objemu 

Jeden ze základních ukazatelů účinnosti těžby v povrchovém dobývání je 

stanovení objemu vytěžené horniny. Určení objemu vytěženého 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. V práci 
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jsou porovnávány 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.  

Metody měření povrchu terénu v povrchovém dole s cílem určení objemu  

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. V současné době jsou objemy 

obvykle určovány porovnáním dvou digitálních modelů povrchů pomocí speciálního 

softwaru. Pro teoretické stanovení přesnosti objemu byly na matematicky 

definovaném tělese blížícím se tvaru homogenizační skládky dolu Nástup Tušimice 

a.s. ověřeny  výpočetní metody pro stanovení objemu skladované horniny. 

5 Porovnání dálkově řízeného letadla a letadla 

s posádkou 

 V posledních letech se těžební organizace zabývají intenzivně myšlenkou 

využít při tvorbě důlních map systémů RPAS. Při rozhodování o použití RPAS jsou 

obvykle porovnávány jeho vlastnosti s vlastnostmi tradičního letounu s posádkou.  

 V současné době se obvykle rozdělují bezkontaktní metody snímání podle 

typu senzorů, kterými jsou prováděny. Senzory, které je možné použít pro mapování v 

povrchovém dobývání, jsou jak ze skupiny pasivních senzorů, tak ze skupiny aktivních 

senzorů. Výrobci leteckých senzorů vytváří ve velmi rychlém sledu nové a nové typy 

digitálních leteckých fotogrammetrických měřických i neměřických senzorů. Dřívější 

situace kdy zásadní inovační kroky v oboru výroby leteckých kamer se počítaly na 

desítky 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.  
Tabulka 1 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 1 Finanční náklady jednotlivých etap výroby 

 

Finanční náklady etap na identické lokalitě o 5km2  s GSD 5cm 

vzdálená 200km od letiště v korunách českých 

RPAS Letadlo  

Přesun do lokality a zpět (RPAS autem) 2 400 45 800 

Příprava VB v terénu (u Letadla samostatné měření)* 2 500 5 800 

Náklady na snímkování v lokalitě 30 4 900 
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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.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 1 porovnává ceny ortofoto a DMP pořízených oběma technologiemi. 

Z grafu vyplývá, že do plochy 45 km
2
 je formálně levnější řešení technologií RPAS 

následně pak řešení s letadlem s posádkou. K tomu však je nutno dodat, že při 45km
2
 

bude obsluha RPAS snímkovat a budovat  výchozí   body   přibližně 10 dní a pořídí  

cca 19 000  snímků a  

Graf 1 Porovnání cen ortofoto a DMP pořízených postupy RPAS a Letadlem 

s osádkou při GSD=5cm 

 
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 45km
2
 

v jednom snímkovém letu a pořídí 360 digitálních snímků. Zpracování požadovaného 

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

však protnou již na 25km
2
, 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 10km
2
.  
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 V Grafu 2 jsou všechny podmínky identické jako v Grafu 5, ale GSD=2cm a 

plocha snímkování začíná na 1km
2
. 

 

Graf 2 Porovnání cen ortofoto a DMP pořízených postupy RPAS a Letadlem 

s osádkou při GSD=2cm 

         
 Z Grafu 2 při vědomí že bude obsluha RPAS muset snímkovat přibližně 

2300 snímků na 1km
2
 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 

4km
2
 doménou technologií RPAS. 

 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 km
2
. V případě GSD větších jak 3cm bude vždy otázkou 

rozsah lokality a vzdálenost letiště s letadlem s posádkou a digitální 

fotogrammetrickou kamerou. 

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 
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tímto subjektem nutné jednat.  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. 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 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. 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. 

Testy polohové a výškové přesnosti fotogrammetrických metod používajících 

neměřické kamery a RPAS jsou nezbytnou součástí měření ploch, 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, kdy postačí 

jeden výchozí bod na 60 až 120 fotogrammetrických základen.  

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. Zobrazení obvodu lokality v axonometrickém pohledu z 

programového prostředí Google Earth je na Obrázku 1. Na Obrázku 2 je ukázáno 

rozložení VB v lokalitě Hrabák. Druhou experimentální lokalitou je centrální část 

homogenizační skládky dolu Tušimice s plochou lokality 8ha. Zobrazena je na 
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Obrázku 3. Bližší údaje o lokalitách jsou uvedeny souhrnně v Tabulce 2. V Tabulce 2 

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]. Obě lokality byly 

snímkovány ve třech etapách letounem s osádkou a RPAS. Hlavní lokalitou testování 

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

zpracování určení objemů. Druhá lokalita Hrabák byla použita především pro výpočet 

efektivity použití RPAS a stanovení zásad návrhu postupů a změn Vyhlášky [44]. 

 
Obrázek 1 Axonometrický pohled na lokalitu Hrabák v prostředí Google Earth 

 

 

Obrázek 2 Testovací lokalita dolu Hrabák a rozložení  VB v lokalitě 

 

Obrázek 3 Testovací lokalita homogenizační skládky Tušimice 



Václav Šafář: Porovnání přesnosti a efektivity měřických metod určení objemu při povrchovém dobývání v 

návaznosti na novelizaci vyhlášky Českého báňského úřadu č. 435/92 Sb.  

2017                                                                                                                            13 
 

 

Tabulka 2 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 

8 Zpracování snímků, tvorba ortofoto a digitálního 

modelu povrchu 
 Letecké snímky homogenizační skládky byly pořízeny RPAS 15.12.2014, 

26.2.2015 a 24.4.2015 s rozlišením 5184 x 3456 pixelů a byly zpracovány s cílem 

vytvořit digitální model povrchu a 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. 

 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. V první etapě výpočtu po vyhledání spojovacích bodů na všech snímcích se 

vypočítají prvotní přibližné parametry vnitřní a vnější orientace snímků v bloku.  

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. Po ukončení tohoto 

prvotního výpočtu byla provedena etapa „Optimalizace“ při které je provedeno  

zpřesnění prvků vnitřní a vnější orientace na základě již zadaných a změřených VB. 
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Jde prakticky o blokově-svazkové vyrovnání snímků založené 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 kódem 5514. Následně bylo ze snímků vypočteno 

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. 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).  

9  Výsledky testování  

 Testovací plocha homogenizační skládky Tušimice byla zvolena 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. Plocha dolu Hrabák slouží 

pro porovnání efektivity a možností využití RPAS v porovnání s letadlem s posádkou 

 Testovací experimentální lokalita Hrabák byla použita pro finanční a časové 

porovnání použití letadla s posádkou a RPAS. 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.  

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 
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povrchové dobývání a určování objemů odtěženého materiálu se netýká pouze 

rozsáhlých povrchových hnědouhelných dolů, ale řada 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 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 

jakým způsobem je potřeba provést kontrolu výsledných produktů fotogrammetrického 

určení objemu odtěženého materiálu a to proto, 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 do 

jiného právně validního dokumentu 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 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 učiní 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.   
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 V Příloze č.2 Vyhlášky navrhuji na základě svých zkušeností, výsledků této 

práce 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:   

7.1     Budování a doplnění podrobného důlního bodového pole 

fotogrammetrickými  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, 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 
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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 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 80
o
,  

 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 
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podrobného bodu mxyz=14,5cm. 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  

 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.  

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 
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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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