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SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí čtenáři, 

už je to tu zase… Nemyslím všechna ta protivná opatření, omezení a zákazy,  

o tom psát nechci, ale Vánoce! To, že určitě budou jiné, netradiční, jsem se za-

prorokoval už minule. Možná, když už vybočíme z tradicí, by mohly být letos 

třeba bílé, ale zatím to moc nevypadá. 

Rád bych napsal pozitivní úvod, ale těžko se myslí pozitivně, když všude kolem  

se na nás valí povětšinou negativní zprávy, předvánoční blázinec na pohodě také 

nepřidá. Možná jsem to už někdy psal, Vánoce jsou hezké, ale osobně se nejvíc 

těším, až bude po nich. Mám dojem, že se to nějak zvrtlo. Uklízí se, nakupuje, 

peče, vyvařuje, shání se dárky, často „abychom ohromili“, ale koho to skutečně 

naplňuje? Přijde Štědrý večer, povečeří se, rozbalíme dárky, možná plni očekávání 

shlédneme novou pohádku v TV a? Neměli jste někdy dojem, že je chvíli prázd-

no? Jako by najednou dál nic nebylo? Pak naštěstí zjistíme, co všechno je třeba 

ještě udělat a stihnout do Silvestra a jsme zpátky v tom kolotoči, ale vzpomene  

si někdo, o čem vlastně jsou vánoční svátky?  

Přelom roku – kritická půlnoc z 31. 12. na 1. 1. bude jistě letos také jiná, než 

obvykle. Jsem zvědav, jak si lidé poradí se zákazem vycházení. Neumím si před-

stavit, že český národ, zvyklý „respektovat“ všechna nařízení bude sedět celý 

večer doma, když restaurace budou také zavřené a v TV tradičně nuda... Nechej-

me se překvapit a zhodnotíme příště. 

Přeji všem hezké Vánoce a bezúhonný přechod do nového, doufejme povedeněj-

šího, roku 2021. 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

předseda Rady SDMG, z. s. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Prosíme Vás o zaplacení členských 

příspěvků ve výši 300 Kč za rok 

2020 ve prospěch účtu: 

10836071/0100 

VS: 2020 

Poznámka: jméno a příjmení 

NOVÝ PROFESOR V OBORU 

Vážení členové naší Společnosti. Rádi bychom vám, ke kterým se tato pozitivní 

událost nedostala, oznámili, že po dlouhé době máme tzv. „na spadnutí“ nového 

profesora v oboru. Děje se tak zásluhou doc. Ing. Hany Staňkové, Ph.D., která 

26. listopadu úspěšně absolvovala inaugurační přednášku před Vědeckou radou 

Hornicko-geologické fakulty a následně 4. 12. také před Vědeckou radou Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Navazuje tak na osobnosti prof. 

Matouše, prof. Schenka a prof. Nováka (samozřejmě i dřívější, ale výčet  

je z poslední doby…) a určitě je první českou ženou, která (doufejme brzy) pře-

vezme ať už z rukou prezidenta či ministra školství dekret potvrzující získání 

vědecké hodnosti profesor a co je o to potěšující, v oboru „Důlní měřictví a ge-

odézie“. 

Až se tak stane, a bude to „sichr“, rádi zde o tom povíme více… 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

předseda Rady SDMG, z. s. 

PF 2021 
Mnoho pracovních i osobních 

úspěchů v roce 2021 a krásné pro-

žití vánočních svátků Vám přeje 

redakční rada SDMG, z. s. 
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Dobývání hnědého uhlí je v České re-

publice, i přes výrazný pokles těžby  

v posledních dvaceti letech, stále vý-

znamným oborem. V roce 2018 bylo 

vytěženo přes 38 mil. tun hnědého uhlí. 

Spolehlivé dodávky domácího hnědého 

uhlí jsou stabilizujícím prvkem české 

e n e r g e t i k y .  Z  h n ě d é h o  u h l í  

se v posledních létech vyrábí stále něco 

přes 40% elektrické energie spotřebova-

né v ČR, v roce 2018 to bylo 43 %.  

V současné době je těžba hnědého uhlí 

v České republice soustředěna do něko-

lika velkolomů v Mostecké pánvi a So-

kolovské pánvi a probíhá ve stále složi-

tějších báňsko-geologických i ekonomic-

kých podmínkách. Hnědouhelné společ-

nosti proto hledají další možnosti, jak 

lépe monitorovat, kontrolovat, plánovat 

a následně řídit postupy kolesových 

rýpadel a celý těžební proces tak tech-

nicky i ekonomicky zefektivňovat. Jed-

nou z významných cest tohoto procesu 

je sledovat prostorovou polohu kolesa 

těžebních velkostrojů (kolesových rýpa-

del a zakladačů). Systém pro sledování 

polohy velkostrojů je nasazen na Dolech 

Nástup Tušimice, Dolech Bílina i na 

Sokolovské uhelné a.s. Připravuje  

se instalace na lomu Vršany. Monitoro-

váno je tak mnoho desítek rýpadel  

i zakladačů.  

 

Základní komponenty systému 

Při povrchovém dobývání hnědého uhlí 

se v České republice ve všech těžebních 

společnostech využívá digitální forma 

mapové dokumentace. Na Severočeských 

dolech a.s., je využíván komplexní digitál-

ní model lomu – software firmy KVASoft-

ware s názvem „Báňský model“. Ten 

zahrnuje nejen digitální model terénu ale 

i digitální geologický model vrstev uhel-

ného souslojí a nadloží. Umožňuje tvor-

bu map a poskytuje prostředky pro nej-

různější výpočty a analýzy potřebné pro 

plánování a kontrolu provozu lomu. 

Tento software je používán jako pro-

středí pro vizualizaci pozice velkostrojů 

a jejich pohybu v reálném čase.  

Systém pro výpočet prostorové polohy 

kolesa se skládá ze tří základních prvků: 

• měřicí segment (GNSS přijímače, 

přijímače a čidla, kontrolní jed-

notka), 

• komunikační segment (přenos 

dat), 

• uživatelský segment

(vyhodnocovací software – Báň-

ský model, Technologický model, 

Kabina). 

Geodetickým měřením přímo na rypa-

dle byly zjištěny parametry pro odvoze-

ní matematických vztahů, potřebných 

pro výpočet prostorové polohy středu 

osy kolesa rýpadla. Jedná se především 

o vzdálenosti jednotlivých měřidel vůči 

sobě i vůči některým mechanickým 

„uzlům“ konstrukce rýpadla. Následně 

byl vypracován algoritmus, který zahrnul 

výsledky měření jednotlivých měřicích  

a měřických přístrojů a umožnil výpočty 

prostorové polohy středu kolesa 

v jakékoliv obecné pozici rýpadla. Poně-

kud složitější je modelování tvaru zaklá-

daného materiálu na výsypce pásovými 

zakladači pomocí vrhové paraboly. 

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ POLOHY RÝPADEL A ZAKLADAČŮ – 

PROCES PŘÍPRAVY DAT A NASTAVENÍ SYSTÉMU 

Obr. 1 Pohled na lom Bílina (8/2019) od jihu směrem ke Krušným horám 
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Proces přípravy dat a nastavení 

systému 

Hnědouhelný lom Bílina je leteckou 

fotogrammetrií zaměřován 10 – 12krát 

ročně. Pro vytvoření stereoskopického 

vjemu je v Severočeských dolech a.s. 

využíván program SUMMIT EVOLUTI-

ON a výsledky fotogrammetrického 

měření jsou ihned zpracovány v softwa-

ru ArcMap ESRI. Tyto výsledky jsou dále 

exportovány do souboru txt, kdy každá 

modelová linie (hrana, pata, bod na plo-

šině) má své specifické označení. Soubor 

txt je dále importován do prostředí 

Atlas, který dokáže díky označení mode-

lových linií v txt souboru tyto linie roze-

znat a vytvořit tak dílčí části vyhodnoce-

ných oblastí. Tyto oblasti se tzv. vlepí do 

celkového digitálního modelu terénu  

a tím se tento model terénu aktualizuje 

na aktuální stav. Dalším předmětem 

k vyhodnocení je dálková pásová dopra-

va, která je samostatně vyhodnocena 

obdobně jako model terénu. 

Aktualizace digitálního modelu 

terénu 

Aby bylo možné sledovat polohu kolesa 

rýpadla v reálném čase na aktuálním 

stavu digitálního modelu terénu je nutné 

aktualizovaný model terénu z prostředí 

Atlas importovat do prostředí Báňského 

modelu a importovaná data upravit, 

popřípadě doplnit o další modely nutné 

pro provoz systému sledování polohy 

kolesa rýpadla a zakladačů. Importová-

ním získáme digitální model terénu hně-

douhelného lomu a jeho blízkého okolí 

(obr. 2) ve formátu GNL. Takto vytvo-

řený model je pro počítačovou techniku 

datově náročný, proto je nutné model 

zmenšit na činnou oblast lomu (obr. 3). 

Pro lepší vjem na obrazovce je model 

pro sledování polohy natočen severem 

na východ. Postup lomu je pak oriento-

vat směrem nahoru. 

Posledním krokem k přípravě digitálního 

modelu terénu je vygenerování trojúhel-

níkové sítě, která tzv. okótuje každý bod 

na modelu. Pro přehlednost se kóty 

redukují s požadovanou diferencí  

(obr. 4).  

 

 

Obr. 2 Digitální model terénu včetně okolí lomu  

Obr. 3 Digitální model terénu zmenšený na činnou oblast lomu  

Obr. 4 Redukce kót  
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Aktualizace modelu pásové dopra-

vy (DT model) 

Model dálkové pásové dopravy, tzv. DT 

model (obr. 5), obsahuje informace  

o těžební technologii a musí být rovněž 

aktualizován. Aktualizace probíhá napo-

jováním starých stavů pasovek na stavy 

nové. Při napojování nebo přesouvání 

pasovek musí být dodrženo propojení 

mezi jednotlivými segmenty, aby celkový 

odtah působil jako celek a byl tím za-

chován průběh a výpočet odtěžených 

hmot. 

Další aktualizace 

Dále se pro doplnění systému pro sle-

dování polohy kolesa rýpadel a zaklada-

čů aktualizují rizikové zóny, které upo-

zorňují na místa s četným výskytem tek-

tonických poruch (obr. 6). Na tyto zó-

ny, včetně pažených vrtů, systém upo-

zorňuje výstražným signálem. V případě 

výpadku systému se tato rizika 

s bezpečnostních důvodů vytyčují fyzicky 

v terénu. 

Dobývací prostor obsahuje mnoho důl-

ních chodeb z dob hlubinného dobývání. 

Z důvodu bezpečnosti, kdy hrozí pro-

pad důlní techniky nebo dokonce osob, 

se vytváří model hlubiny, který vychází 

ze starých důlních map. Postupem těžby 

se tyto chodby musí tzv. plenit a násled-

ně zabezpečit protivětrnými objekty. 

Tímto vzniká zkrácení důlních chodeb,  

a tudíž se musí aktualizovat jejich stav 

v modelu hlubiny. 

Technické režimy 

Odbor přípravy a výroby společnosti 

Severočeské doly a.s. připravuje každý 

měsíc postupy kolesových rýpadel  

a zakladačů. Tyto postupy vycházejí 

z  d i g i t á l n í h o  m o d e l u  t e r é n u  

a vytvářejí hranici dobývání a zakládání 

na jednotlivých etážích (obr. 7). Vytvo-

ření modelu technických režimů (TR) 

v Báňském modelu je obdobné jako 

vytvoření digitálního modelu terénu. Pro 

přehlednost a odlišení modelu TR od 

digitální modelu terénu je model TR 

doplněn o svahové značky skrývky, uhlí 

a zakládaných hmot. 

Tvorba je prováděna v pracovním reži-

mu, aby se nezasahovalo do již vytvoře-

ného modelu. Po zhotovení se tento 

pracovní režim převede jednoduše zko-

pírováním dat v adresáři Báňského mo-

delu.  

 

 

 

Obr. 5 DT model  

Obr. 6 Rizikové zóny  

Obr. 7 Digitální model Technických režimů  
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Zkompletování dat 

Aby systém pro sledování polohy rýpa-

del a zakladačů obsahoval úplné infor-

mace, je nutné tzv. připojit vytvořené 

modely k sobě. Digitální model terénu 

vytváří referenční (základní) model, ke 

kterému se následně připojují modely 

pásové dopravy, tzv. DT model, modely 

Technických režimů, tektoniky, hlubiny. 

Pro informaci o složení horninového 

masivu se připojuje geologický model, 

který je vytvářen a aktualizován odděle-

ním geologie. 

Protože model Technických režimů 

vychází z digitálního modelu terénu, 

obsahuje mnoho shodných vektorů, 

které zbytečně zatěžují paměť počítačo-

vé techniky. Tuto zátěž řeší smazání 

těchto vektorů, kdy zůstanou pouze 

vektory znázorňující plánované postupy 

(obr. 8).  

Model kabina 

Aby se všechna vytvořená data dostaly 

na obrazovky v kabinách kolesových 

rýpadel nebo zakladačích, musí se vytvo-

řit tzv. Model kabina (obr. 9). Jedná se  

o aplikaci, která pomáhá řidičům v řízení 

velkostrojové techniky. Obsahuje infor-

maci o poloze velkostroje, geologickou 

stavbu horninového masivu a hranici 

technického režimu. Tvorba modelu 

kabina spočívá v komprimaci vytvoře-

ných dat, která jsou následně přenesena 

na počítačové servery odkud se fyzic-

kým přenesením dostanou na každý 

počítač na velkostroji. 

Aplikace, aneb co všechno systém 

umožňuje 

V prostředí programu Báňský model 

byly vytvořeny aplikace, které přinášejí 

potřebné nástroje pro kontrolu a řízení 

těžebního procesu. U kolesových rýpa-

del je důležité dodržet rozměry a tvar 

těžebního bloku. V modelu „Kabina“ má 

řidič velkostroje k dispozici nástroje, 

které mu usnadňují dodržení stanovené 

nivelety těžbou vytvářené pracovní plá-

ně a plošného rozsahu těžby. Údaje  

o polohové a výškové pozici kolesa kaž-

dých 5 vteřin mu poskytují okamžitou 

zpětnou vazbu. To je důležité jak pro 

naplnění celkové koncepce těžby, tak i 

pro odvodnění důlních děl. Údaj VŘ: 

17,3m na obrázku 9 je aktuální výška 

řezu. To pomáhá dodržení předepsané 

mezní výšky řezu, což má pozitivní vliv 

na stabilitu svahu. 

Obr. 8 Plánované postupy 

Obr. 9 Model kabina-zobrazení aktuální polohové a výškové pozice rýpadla na 

obrazovce v kabině řidiče velkostroje  
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Technici mají možnost okamžité kon-

troly realizace záměru – například 

schváleného Technického režimu na 

daný měsíc. Na obrázku 11 je zobrazena 

situace u rýpadla KU300.8/68 dne 

1.10.2019 v 8:47 hod. Je patrný výchozí 

stav ,  t j .  zaměřený uhelný řez 

k 29.8.2019 (1), Technický režim na 

říjen 2019 (2), schematizovaná pozice 

rýpadla v 8:47 hod (3) a vertikální profil 

uhelné sloje s pozicí kolesa (4) 

v reálném čase. Červená vodorovná 

linie v profilu (5) znamená niveletu plá-

nované pojezdové roviny rýpadla. 

Z profilu vyplývá, že nejnižší bod kolesa 

je 1,6 m nad plánovanou pojezdovou 

rovinou. Z tabulky na obrázku 11 vpra-

vo dole vyčteme některé důležité údaje 

o probíhající těžbě. 1.10.2019 v 8:47 

hod bylo těženo uhlí o výhřevnosti 

Qr=16,7 MJ/kg a obsahu popela 

Ad=12,81 %, což je uhlí kategorie T1 

(v profilu červeně). Podbarvená šedá 

plocha na mapě ukazuje místa, kde již 

rýpadlo v minulosti těžilo (kde bylo ko-

leso). Těžbu rýpadla, nebo zakládání 

zemin na výsypce lze sledovat 

v prostorovém zobrazení (Obrázek 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Kabina řidiče velkostroje – vpravo obrazovka s aplikací „GPS kabina“ 

Obr. 11 Aplikace pro kontrolu a řízení dodržení báňského plánu – Doly Bílina, pozice rýpadla K300.8/68 dne 1. 10. 2019 v 8:47 hod. 
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Systém sledování prostorové polohy 

středu kolesa v reálném čase pomáhá 

velmi kvalitně splnit jeden relativně nový 

úkol. Jedná se o tvorbu mapové doku-

mentace v souvislosti s úhradami 

z vydobytých nerostů dle zákona 

č.225/2017 Sb., kterým se mění zákon  

č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití ne-

rostného bohatství (Horní zákon). Ten-

to zákon upravuje úhradu z těžby hně-

dého uhlí povrchově tak, že dílčí základ 

úhrady z hnědého uhlí dobývaného po-

vrchovým způsobem tvoří množství 

tepla obsaženého ve vydobytém hně-

dém uhlí v kalendářním roce. Systém 

umožňuje získat stav uhelných řezů 

přesně k 31.12., 24:00 hod běžného 

roku, a to vytvořením vektorové mapy 

k tomuto okamžiku z prostorově vizua-

lizovaného modelu stavu řezu. Najetím 

na jakýkoliv bod tohoto prostorového 

zobrazení řezu (na obrázku 12 modře) 

lze získat souřadnice X, Y a Z a vytvořit 

vektory například horní a spodní hrany 

řezu. Takto „vyhodnoceným“ novým 

stavem lze aktualizovat základní model 

k určitému datu i mimo termín stan-

dardního vyhodnocení pomocí letecké 

fotogrammetrie a vytvořit příslušnou 

mapovou dokumentaci.  

Při vyhodnocování (vektorizaci) stavu 

lomu se postupuje podobně jako ve 

fotogrammetrických systémech. Vyhod-

nocovatel si zvolí kód vyhodnocované 

linie, například horní hrany řezu  

a v digitální mapě zvolí první bod linie 

(na obrázku 13 v levém okně). Následně 

se přepne do prostorového zobrazení 

(na obrázku 13 v pravém okně) a najíždí 

na body horní hrany. V 2D zobrazení se 

vytváří polygon horní hrany s kótami. 

Poté zvolí kód například dolní hrany 

řezu a vyhodnotí linii. Nakonec vyhod-

notí body na plošině vytvořené postu-

pem rýpadla a je vyhodnocen nový stav 

řezu k zvolenému datu a hodině. 

Význam systému, který sleduje polohu 

kolesa rýpadel v reálném čase lze vidět  

v následujících oblastech: 

Důlní měřictví 

Řidič velkostroje vidí na obrazovce po-

čítače, který je umístěn v jeho kabině, 

vztah kolesa i zobrazených báňsko-

technických linií a vybraných objektů. 

Dochází k redukci, či zdvojení (nárůst 

bezpečnosti) některých měřických čin-

ností: 

• Vytyčování těžebních postupů 

rýpadel, 

• vytyčování vrtů s ponechanou 

výstrojí (ta může poškodit gumo-

vé pásmo pásových dopravníků), 

• vytyčování některých oblastí bý-

valého hlubinného dobývání 

(např. komor, šibíků, chodeb), 

• vytyčování tektonických linií, 

• program umožňuje provádět 

orientační výpočty objemů odtě-

žených hmot. 

 

 

Geologie 

Řidič velkostroje vidí na obrazovce po-

čítače, který je umístěn v jeho kabině, 

vztah kolesa a geologických vrstev. To 

mu umožňuje lépe se orientovat při 

dodržování navržených těžebních lávek 

v pasportizačním profilu.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Princip digitalizace stavu uhelného řezu – rýpadlo KU300.40/102 dne 1. 

10. 2019 v 11:52 hod ve 3D  

Obr. 13 Vyhodnocení stavu rýpadla KU300.40/102 dne 3. 10. 2019 v 18:02 hod  
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Výroba 

• Zlepšily se možnosti řízení výro-

by a zpětné kontroly naplňování 

těžebních záměrů, a to v podsta-

tě v reálném čase, 

• byla vytvořena aplikace, která 

řidiči velkostroje umožňuje pod-

statně přesnější dodržování pro-

jektované geometrie řezu, přede-

vším výškových úrovní pracov-

ních plání rýpadel. Zároveň  

je možné ověřit, kdy došlo  

k případnému porušení projekto-

vaného postupu, a tedy kterým 

odpovědným pracovníkem, 

• je přehled o kvalitativních para-

metrech právě těženého uhlí  

u všech rýpadel.  

Geotechnika a báňská bezpečnost 

• Aplikace „Kabina“, kterou využí-

vá řidič velkostroje, dává infor-

maci o dosahované aktuální výšce 

řezu. Její dodržování příznivě 

ovlivní stabilitu svahu, 

• řidič velkostroje je informován  

o stupni nebezpečnosti blížící  

se tektonické linie a použije tako-

vý technologický postup, který je  

v takovém případě předepsán 

jako adekvátní pro zajištění stabi-

lity svahu a báňské bezpečnosti. 

 

 

 

 

Závěr 

Měřický systém pro určování středu osy 

kolesa rýpadla v reálném čase osvědčil 

za více než deset let svého nasazení  

v praxi při povrchové těžbě hnědého 

uhlí svůj praktický význam. V současné 

době (10/2019) je systém nasazen na 

všech 22 rýpadlech Severočeských dolů 

a.s. Na Dolech Bílina je obdobným sys-

témem vybaveno navíc i 6 zakladačů. 

Systém je skvělým pomocníkem řidičů 

velkostrojů, řídících pracovníků výroby, 

techniků přípravy výroby a v neposlední 

řadě i měřičů a geologů. 

Ing. Vít Sládek 

Obr. 14 Pohled na lom Bílina ze severu na jih 

Obr. 15 3D vizualizace digitálního modelu terénu 
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Ingredience: 

30 g tmavé čokolády 

60 g másla 

1 vejce 

60g moučkového cukru 

2 lžíce medu 

250 g hladké mouky 

1/2 sáčku kypřícího prášku do perníku 

2 lžíce kakaa holandského typu 

 

Na polevu: 

1 bílek 

200—250 g moučkového cukru 

Citronová šťáva dle potřeby 

 

Čokoládu dejte do misky, přidejte más-

lo a nechte ve vodní lázni rozpustit 

(nebo rozpusťte opatrně v mikrovlnné 

troubě). Nechte zchladnout na pokojo-

vou teplotu. Vejce smíchejte s cukrem 

a medem, přilijte rozpuštěnou čokolá-

du s máslem a lehce prošlehejte. Až se 

směs spojí, přisypte mouku s kypřícím 

práškem a kakaem. Vše spojte a vypra-

cujte vláčné hladké těsto. Troubu za-

hřejte na 185 °C. 

Na papír si nakreslete šablonu těžní 

věže (2x boky s podstavou, 2x přední a 

zadní čelo, 2x střechu a 1x spodní část. 

Další motivy a rozměry necháme na 

Vás.  

Těsto vyválejte na lehce pomoučeném 

válu na plát silný asi 5 mm. Z vystřiže-

ných dílů šablony vyřezávejte  jednotli-

vé díly těžní věže. Pečte je cca 6—9 

minut. 

Na polevu prošlehejte bílek a pomalu 

do něj zašlehejte cukr (pozor, šlehat 

musíte opravdu pomalu, jinak ušleháte 

sníh), případně zřeďte citronovou šťá-

vou.  

Nejprve polevou dle libosti vyzdobte 

díly věže a po zaschnutí zdobení pomo-

cí polevy díly k sobě slepte. Postupujte 

trpělivě, aby se Vám věž nezbortila :-) 

 

Recept na těsto z časopisu Apetit pro Vás 

vyzkoušela 

Lenka Dvořáková 
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Jménem redakce a všech  

důlních měřičů a geologů 

přejeme oslavencům pevné 

zdraví a mnoho úspěchů  
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