
  

 

   

Vážení a milí čtenáři, 
minule, ve snaze být optimisticky naladěn, jsem 

končil tvrzením, že na obzoru už je cítit jaro. Tehdy 
se to zdálo celkem daleko, ale než jsme se stihli po-
řádně rozkoukat a užít si „zimu, jaká ještě nebyla“, 
tak jaro je tu a zatím to vypadá, že i zůstane. A pro-
tože zástupy zájemců o napsání úvodního slova se 
nezměnily, tak je to zase na mně… 

V zimě se nezahálelo. Už víme, kde chceme mít 
příští konferenci, a máme i „zabookováno“. Někde 
uvnitř najdete pozvánku, tak se neostýchejte, zapište 
si do kalendáře a připojte se, ať se tam potkáme. 

Ale to bude až na podzim, před tím máme na pořa-
du třeba Velikonoce. Letos vychází trochu později, 
tak aspoň se stihne zazelenat nějaké to proutí a bude 
menší problém obstarat si kvalitní pomlázkovou po-
můcku. Tam, kde se polívá, bude už tepleji, takže 
klesá riziko omrzlin. Jak nad tím přemýšlím, vidím 
samá pozitiva. Co kdybychom, v době všemožných 
petic a různých jiných nesmyslů, iniciovali Veliko-
noce jako nepohyblivý svátek na konci dubna? Asi 
už moc velká blbost, že? Raději něco užitečnějšího: 
Popřemýšlejte, jestli nemáte ve svém okolí nějakou 
významnou „důlně-měřickou či geologickou“ osob-
nost, která by si podle Vás zasloužila ocenění 
v podobě medaile Akademika Čechury, a napište mi 
(nám) to. Rada nemůže znát všechny a i Rada si ráda 
nechá poradit :) – no není ta čeština krásná? 

Užijte si jara, nesedřete se na zahrádce ani v práci 

a najděte si čas třeba i na zbytek Bulletinu. 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., 

předseda Rady SDMG 
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PŘEHLED NOVÝCH PŘEDPISŮ 

HORNÍHO PRÁVA V ROCE 2018  

Zákon č. 91/2018 Sb.,  
ze dne 25. dubna 2018, kterým se mění zákon 

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů, účinnost 15. 6. 2018. Právní úprava 
má za cíl odstranit překážky bránící volnému 
pohybu výbušnin v Evropské unii, smluvních 
státech Dohody o EHP a ve Švýcarské konfede-
raci (uvedené v § 24 zákona č. 61/1988 Sb. včet-
ně související skutkové podstaty přestupku za 
nesplnění příslušné povinnosti a výše případné 
pokuty za daný přestupek), a tím i ve světle roz-
sudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-
220/15, Evropská komise proti Spolkové repub-
lice Německo, dostát závazkům vyplývajícím 
z čl. 3 směrnice 2014/28/EU. Podnikatelé tak 
nebudou nuceni v případě výbušniny, u níž pro-
běhlo EU přezkoušení typu nebo ověření jednot-
livého kusu za účasti oznámeného subjektu, kte-
rý nemá sídlo na území České republiky, před-
kládat návod k jejímu používání českému ozná-
menému subjektu za účelem posouzení jeho 
souladu s právním řádem České republiky. Vý-
bušninu, u níž proběhlo posouzení shody 
za účasti zahraničního oznámeného subjektu, tak 
bude možné dovážet z třetích zemí, resp. předá-
vat na území České republiky z jiných členských 
států Evropské unie, ze smluvních států Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru a ze Švý-
carské konfederace, a dále s ní nakládat na úze-
mí České republiky, bez těchto administrativ-
ních bariér. Tím i dojde ke srovnání stavu se sta-
vem v drtivé většině jiných členských států Ev-
ropské unie, v nichž obdobné administrativní 
překážky neexistují. 

 
Vyhláška č. 281/2018 Sb.,  
ze dne 5. 12. 2018, kterou se mění vyhláška 

č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu 
pro nakládání s těžebním odpadem včetně hod-
nocení jeho vlastností a některých dalších po-
drobností k provedení zákona o nakládání s tě-
žebním odpadem, účinnost 1. 1. 2019.  ■ 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ 

NOVÉ MĚŘICKÉ METODY 

POUŽÍVANÉ NA DOLECH NÁSTUP 

TUŠIMICE 

V roce 2016 a 2017 proběhly v oblasti hornic-
tví legislativní změny, které mají dopad nejen 
na práci důlních měřičů a geologů. Konkrétně 
došlo od 1. 1. 2017 ke změně v určení úhrady 
za vydobytý nerost. Nově jsou sazby úhrad 

za vydobytý nerost stanoveny přímo zákonem 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), jeho změnou 
č. 89/2016 Sb. a dále navazujícím nařízením vlá-
dy č. 98/2016 Sb. ze dne 19. 3. 2016, o sazbách 
úhrady. Dnes je jediným možným podkladem 
pro stanovení roční těžby dle znění 
§ 33r odst. 1 horního zákona důlně měřická 
a geologická dokumentace. Hlavní důlní měřič 
musí stanovit úbytek zásob těžbou v příslušném 
kalendářním roce, tedy v období od 1. 1. 
do 31. 12. příslušného roku.  

Neméně významnou změnou je rozšíření znění 
horního zákona o nově vložený § 29a, nazvaný 
báňsko-technická evidence. Báňsko-technická 
evidence je zasílána na Ministerstvo průmyslu 
a obchodu. Pro účely stanovení úhrady jsou 
z těchto údajů důležité údaje o objemu zásob 
ložisek a o výši těžby. Pro stanovení Báňsko-
technické evidence je nutné znát mj. stav zásob 
na skládkách uhlí DNT. Pro stanovení stavu 
lomu a skládek uhlí k 31. 12. každého roku by-
chom samozřejmě mohli použít standartní zamě-
ření metodou letecké měřické fotogrammetrie, 
které je na Severočeských dolech a.s. prováděno 
až 12 x ročně. Vzhledem k tomu, že na přelomu 
roku je velmi pravděpodobné, že klasické letec-
ké měřické snímkování kvůli špatným meteoro-
logickým podmínkám se nepodaří, je třeba pro-
vést zaměření stavu lomu skládek jiným způso-
bem. 

V prvním případě, tj. zaměření lomu, se již ně-
kolik let na OMG používá systém pro sledová-
ní polohy koles rýpadel prostřednictvím tech-
nologie GNSS (GPS). Vývoj tohoto systému 
byl zahájen na Severočeských dolech a.s. v roce 
2007 ve spolupráci s firmou GeoTel a KVASoft-
ware. Poprvé byl systém nasazen na Dolech Ná-
stup Tušimice na rýpadle K800/103/N1 
a po dvanácti letech je systém nasazen na všech 
jednadvaceti rýpadlech Severočeských dolů 
a na sedmi zakladačích DB. Tento systém umož-
ňuje 2D vizualizaci polohy rypadel a zakladačů 
v reálném čase a určení polohové a výškové di-
ference mezi „projektovaným postupem“ a sku-
tečností. Kromě toho je systém pro sledování 
polohy kolesa rýpadel zaměřen i na bezpečností 
práce. Jedná se především o předcházení riziko-
vým situacím jako je těžba rýpadla v blízkosti 
vystrojených průzkumných vrtů, starých důlních 
děl (jámy a nezavalené chodby), těžba v blízkos-
ti tektonických poruch. Tyto funkce používají 
řidiči velkostrojů díky programu MODEL KA-
BINA a další pracovníci řídící těžbu v programu 
TECHNOLOGICKÝ MODEL (TM). Program 
TM už také umožňuje 3D vizualizaci postupů 
rypadel. 
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Nejvyšší verzí programového vybavení KVAS 

je BÁŇSKÝ MODEL, který kromě správy dat 
pro systém GPS umožňuje i tzv. digitalizaci po-
stupů rypadel. A právě díky této funkci na OMG 
lze zaměřit stav uhelných i skrývkových rypadel 
každý den „online“, ale hlavně 31. 12. ve 24:00, 
nebo i 1. 1. v 00:00 hodin (obr. 1). 

Ve druhém případě zaměření stavu uhelných 
zásob na skládkách uhlí DNT pro stanovení 
Báňsko-technické evidence, je situace kompli-
kovanější. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno 
pohybovat se na hromadách těchto skládek, 
a proto je pro důlní měřiče vyloučena metoda 

tachymetrického zaměření.  
Již v minulosti bylo prováděno srovnávací za-

měření hromad na homogenizační skládce něko-
lika metodami: pozemním skenováním, zaměře-
ním bezpilotním prostředkem (UAV) – 
tzv. „křídlo“ bez použití vlícovacích bodů a za-
měřením bezpilotním prostředkem (UAV) – 
„kvadrokoptérou“ nebo  droem, za použití vlíco-
vacích bodů. A právě poslední metoda se ukáza-
la jako nejvhodnější.  

Poprvé bylo toto zaměření provedeno na konci 
roku 2017, kdy byl použit bezpilotní prostředek 
Phantom 4PRO a Inspire 2, které vyrábí firma 

Obr. 1: 3D vyhodnocení postupu kolesového rýpadla KU322/K88 v Báňském modelu. 

 

Obr. 2: Kvadrokoptéra  Inspire 2. 
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DJI. V obou případech se jedná o kvadrokoptéru 
(dron se čtyřmi vrtulemi) s digitální kamerou 
s rozlišením 18 Mpx ,resp. 20 Mpx pro Inspire 2, 
vybavenou běžným palubním GNSS přijíma-
čem, který slouží pro získání přibližné polohy 
míst pořízených snímků a pro navigaci dronu 
po letové trase (obr. 2 a 3).  

Přesnost měření byla zajištěna pomocí vlícova-
cích bodů instalovaných v okolí skládek uhlí, 

které byly zaměřeny GNSS aparaturou. 
Hmotnost dronů je 1,8, resp. 3,8 kg, po-
hon zajišťují palubní akumulátory a ma-
ximální doba letu je cca 25 až 30 minut. 
Drony jsou vybaveny řadou senzorů, kte-
ré zajišťují odstup od případných překá-
žek v jejich bezprostředním okolí. 
V určitých letových režimech mají schop-
nost obejít překážku a pokračovat dále po 
požadované trase.  
V roce 2018 byl použit dron typu křídlo 
eBee+, od výrobce SenseFly, který je vy-
baven 20 Mpx kamerou a palubním 
GNSS přijímačem se schopností  RTK/
PPK. To poskytuje informaci o poloze 
snímku s přesností 0,015 až 0,030 m, ne-
bo lze při výpadku signálu této přesnosti 
dosáhnout při následném zpracování dat 
(postprocesing). I v tomto případě jsou 
vytvořeny vlícovací body, které slouží 
pouze pro transformaci mezi systémem 
WGS84, ve kterém poskytuje data bezpi-
lotní systém a S-JTSK. V případech, kdy 
není požadována transformace 
do S-JTSK, poskytuje model centimetro-

vou přesnost bez úprav a vlícování. Hmotnost 
dronu je 1,1 kg při rozpětí 1 m. Palubní akumu-
látor umožňuje dobu letu až 55 minut (obr. 4). 

Výhodou dronů typu koptéra (vrtulník) je dob-
rá manipulovatelnost a schopnost vertikálního 
letu. Výhodou dronů typu křídlo je schopnost 
pokrytí velkých ploch v jediném letu. 

Bezpilotní prostředky se pohybovaly po pře-
dem připravené trase s konstantní výškou nad 

Obr. 3: Kvadrokoptéra  Phantom 4PRO při startu. 

Obr. 4: UAV typu křídlo eBee+ před startem. 
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mapovaným terénem a s roze-
stupy, které zajistí dostatečné 
překrytí mezi sousedními 
snímky v podélném i příčném 
směru. Drony se od vzletu až 
po přistání pohybují auto-
nomně, pilot pouze sleduje 
jejich let připraven zasáhnout 
a převzít řízení v případě po-
třeby. Činnost dronu zpravidla 
zajišťuje pilot, který odpovídá 
za průběh letu a operátor sen-
zorů, který zajišťuje řádnou 
činnost senzoru, v tomto pří-
padě kamery. To vše nejen pří-
mo na obloze, ale také v notebooku prostřednic-
tvím navigačního programu (obr. 5) 

V obou případech se jednalo o „dodavatelsky“ 
provedené zaměření od firmy EASYmap a.s., 
Most. Primárním výsledkem je 3D model ve for-

mě bodového mračna, v tomto případě o velikos-
ti 72,7 mil. bodů (271 bodů/m2). Z tohoto bodo-
vého mračna byl generován rastrový digitální 
výškový model a podrobná ortofotomapa a oba 
soubory byly s prostorovým rozlišením 
4,1 cm/pixel (obr. 6). 

Následně byl proveden také export do progra-
mu Báňský model ve formě mračna bodů 
v hustotě cca. 20 x 20 cm, ve kterém jsme si již 
sami prováděli výpočty kubatur jednotlivých 
hromad uhlí (obr. 7). 

Takže až někdo z Vás uslyší nad hlavou 
na konci roku v blízkosti uhelných skládek 
v Tušimicích podezřelé bzučení nebo dokonce 
uvidí nějaké „UFO“, už bude příště vědět, že je 

zde prováděné fotogrammetrické zaměření sklá-
dek pomocí UAV.  

 ■ 
 

 Ing. Stanislav Dejl 

Obr. 5: Notebook s navigačním programem. 

Obr. 6: 3D modelu ve formě bodového mračna. 

Obr. 7: 3D modelu uhelné skládky v programu Báňský model. 
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Neprodejné – pouze pro členy SDMG, z. s. 

SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

Máte ještě ovoce v mrazáku? A když ne, ovoce 
např. jahody se dají v dnešní době koupit za slušnou 
cenu. A hlavně recept, který Vám v tomto čísle při-
nášíme, stojí za to. 

Tak se dáme do toho a určitě si pak pochutnáte. 
 
Ingredience na těsto: 
3 vejce 
200 ml mléka 
200 ml oleje 
20 dkg pískového cukru 
40 dkg polohrubé mouky 
1 prášek do pečiva 
špetka soli 
 
Tvarohová náplň: 
250 g tvarohu polotučného 
1 vejce 
1 lžička skořice 
hrst nadrcených vlašských ořechů 
2 lžíce moučkového cukru  
 
Nejdříve si připravíme těsto. Do mísy rozklepne-

me tři vejce a metlou šleháme. Přidáme cukr a stále 
šleháme. Pak postupně přidáváme mléko, olej 
a mouku po malých částech a stále šleháme. Pokud 
máte robot s metlami, můžete i v něm. Do poslední 
dávky mouky rozmícháme prášek do pečiva, špetku 
soli a zamícháme do těsta. Těsto nalijeme na vyšší 
plech vyložený pečícím papírem. Aby se nám pečí-
cí papír dobře rozložil a přilnul k plechu, namočíme 
ho do teplé vody, zmačkáme, aby byl vláčný, a pak 
jej dáme na plech. Nalijeme těsto a pak dáme hro-
mádky tvarohové náplně.  

 
Náplň připravíme tak, že 250 g tvarohu rozmíchá-

me s jedním vejcem, dvěma lžícemi cukru, jednou 
lžičkou skořice a hrstí drcených vlašských ořechů. 
Kolem hromádek nasypeme ovoce – borůvky, ry-
bíz. Můžeme střídat s hromádkami tvarohu i jiné 
ovoce, např.  jahody, meruňky apod. A to podle 
toho, jaké máme ovoce právě k dispozici. 

Nakonec vložíme do předem vyhřáté trouby 
na 180° a pečeme 30 minut. Necháme vychladnout. 
Nakrájíme na kostky a poprášíme vanilkovým cuk-
rem. 

 
Přejeme chuťový zážitek :) ■ 

Vaše redakční rada 

Autor fotky v záhlaví: David Kočí (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2283713908309952&set=pcb.2283720274975982&type=3&theater) 
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