
  

 

 
 

 

Vážení a milí čtenáři, 
nevím jak vy, ale já se v tom jaru ani pořádně nerozkou-

kal a už je tu léto! Dovolenou potřebujeme jistě všichni, 
tak šup, šup, žádné zdržování a jedem… ☺ 

 
No, tak teď vážně. Někteří musí zajistit výrobu a ve vol-

né chvíli mohou sáhnout třeba i po našem Bulletinu. 
 
Začnu pozitivní informací, která asi není na samostatný 

článek, ale zase je škoda ji nezveřejnit, tak ji zmíním zde. 
Jistě všichni neví, že před rektorátem VŠB-TU Ostrava 
postupně vzniká „chodník slávy“, kde čas od času přibude 
dlaždice některé osobnosti. A další „otisk“, který se při-
pravuje, je z našich řad, konkrétně prof. Jan Schenk, což je 
v dnešní době pro důlní měřictví myslím dobrá reklama. 

 
Loni jsem na tomto místě psal, jak vyhlížím letní období 

s vidinou odpočinku po hektickém jaru a musím se při-
znat, že letos to není jiné. Zajímavé ale je, že i když mě 
čeká také spousta práce, přeci jen je to jiné – asi duch léta, 
takže s vědomím období prázdnin a dovolených mohu 
vypnout, protože hlava potřebuje odpočívat možná více 
než tělo. Ať už to máte stejně nebo přesně naopak, užijte 
si léto pokud možno tak, jak potřebujete zrovna vy! 

 
Minule jsem žádal o menší spolupráci, a to abyste 

se zamysleli, a napsali mi, jak moc lpíte na tištěné verzi 
Bulletinu. Možná jste se zamysleli, ale ke mně se žádný 
názor nedostal, takže úkol/prosba trvá… 

 
Přeji všem hezké léto a odpočiňte si, ať jste čerství 

na konferenci v Plzni. 
 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., 

předseda Rady SDMG 
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ZMĚNA VE ZPŮSOBU STANOVENÍ VÝŠE 

ÚHRADY ZA VYDOBYTÝ NEROST 

K HISTORII 

K platbě úhrad z vydobytých nerostů obecně lze konsta-
tovat, že právo určit subjekt, oprávněný dobývat ložisko 
nerostů, bylo na našem území i v okolních zemích 
v historii vždy považováno za výsadu mocenské struktury, 
ovládající určité území, na kterém se nerosty vyskytovaly. 
Rozsah a druhy nerostů, u kterých je toto právo uplatňová-
no, se v historii měnil a měnit se bude i nadále 
v návaznosti na aktuální potřeby společnosti. Dnes tako-
véto nerosty nazýváme nerosty výhradními, tedy nerosty, 
které jsou majetkem státu. V minulosti byly za výhradní 
nerosty považovány zejména kovy, dnes jsou sem zařaze-
ny i energetické suroviny a další typy nerostů a zazname-
náváme rozvoj nových technologii, spojených s využitím 
nerostů či prvků v nich obsažených, které nebyly dosud 
využívány, a které mají za následek rozšíření skupiny vy-
užívaných výhradních nerostů.   

S právem dobývat je spojené i právo další, určit a vyža-
dovat poplatek na vydobytý nerost. I výše poplatku, dnes 
nazývaného úhrada za vydobytý nerost, se v minulosti 
měnila. V časech rozmachu hornictví byl pochopitelně 
většinou vyšší, v časech, kdy hornictví z nejrůznějších 
příčin upadalo (války, epidemie, objevení nových zdrojů – 
např. dovoz drahých kovů z nově objeveného kontinentu – 
Ameriky atd.), byla jeho výše naopak snižována, popřípa-
dě byl i odpuštěn úplně, jako určitá forma podpory udrže-
ní či rozvoje hornictví. 

AKTUÁLNÍ STAV VÝPOČTU ÚHRADY 

Poslední změna v určení úhrady za vydobytý nerost na-
stala k datu 1. 1. 2017. Do tohoto data byl způsob výpočtu 
výše úhrady vázán na matematický vzorec, zohledňující 
náklady, rozdělené na náklady celkové a náklady na těžbu. 
Nově jsou sazby úhrad za vydobytý nerost stanoveny pří-
mo zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostné-
ho bohatství (horní zákon), jeho změnou č. 89/2016 Sb. 
A navazujícím nařízením vlády č. 98/2016 Sb. ze dne 
19. 3. 2016, o sazbách úhrady. Tato změna do způsobu 
stanovení výše úhrady poměrně závažně zasahuje. 

Smyslem tohoto článku je upozornit na dvě poměrně 
zásadní skutečnosti, které nově nelze při stanovení úhrady 
opomenout. 

PODKLAD PRO STANOVENÍ ROČNÍ VÝŠE 

TĚŽBY 

První z nich je výčet podkladů, které jsou zákonem uve-
dené pro stanovení výše roční těžby, ze které je úhrada 
stanovována. Dnes je jediným možným podkladem 
pro stanovení roční těžby dle znění § 33r odst. 1 horního 
zákona důlně měřická a geologická dokumentace. Je tedy 
nezbytné hlavním důlním měřičem stanovit úbytek zásob 
těžbou v příslušném kalendářním roce, tedy v období 
od 1. 1. do 31.1 2. příslušného roku. Pokud je hranice 
těžby dosažená k 31. 12. každého úhradového období to-
tožná s hranicí dosaženou v jiném datu (např. ukončení 
těžby v polovině prosince z důvodu dovolených), je tato 
hranice podkladem pro stanovení roční těžby. Do podkla-
dové mapy, ve které je těžební postup v roce zaznamenán, 
je potom ale nutné hlavním důlním měřičem uvést po-
známku o této skutečnosti. 

BÁŇSKO-TECHNICKÁ EVIDENCE 

Neméně významnou změnou je rozšíření znění horního 
zákona o nově vložený § 29a, nazvaný báňsko-technická 

evidence. Báňsko-technická evidence je zasílána na Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu. V prvním odstavci výše 
uvedeného paragrafu je uvedený výčet údajů, které se 
v této evidenci zaznamenávají. Pro účely stanovení úhrady 
jsou z těchto údajů důležité údaje o objemu zásob ložisek 
a o výši těžby. Je nezbytné, aby uvedené údaje korespon-
dovaly s údaji o zásobách, uvedenými v dokumentaci Plá-
nu otvírky, přípravy a dobývání příslušného ložiska 
(zpětná dohledatelnost úbytků zásob atd.), ale i s údaji, 
vykazovanými jiným správním orgánům (např. Minister-
stvo životního prostředí). 

Článek si, vzhledem k jeho možnému rozsahu, nedává 
za cíl dopodrobna rozebrat problematiku úhrad. Je v něm 
pouze poukázáno na některé důležité změny, které ještě 
úplně nejsou v povědomí. Podrobněji bude problematika 
přednesena na konferenci SDMG v říjnu tohoto roku. 

Ing. Jiří Varady,Ph.D. 

K OSMDESÁTINÁM 

DOC. ING. MIROSLAVA TYRNERA, CSC. 

Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. po absolvování oboru 
Důlní měřictví na Hornicko-geologické fakultě VŠB Os-
trava v roce 1962 nastoupil jako důlní měřič na závodě 
Lešetice Uranových dolů Příbram. Později pracoval jako 
hlavní důlní měřič u Geologického průzkumu uranových 
dolů ve Spišské Nové Vsi. V roce 1965 nastoupil na Ka-
tedru důlního měřictví jako pracovník pro vědu a výzkum, 
kde se zabýval především otázkami poddolování a důlního 
mapování. Od roku 1970 působil jako odborný asistent. 
V roce 1974 obhájil kandidátskou disertační práci na téma 
„Určení některých výpočtových parametrů pohybu po-
vrchu při dobývání uhelných slojí v ukloněném uložení“. 
V roce 1992 pak obhájil habilitační práci na téma „Vliv 
důlního měřiče na tvorbu životního prostředí v hornické 
krajině s hlubinným 
dobýváním ložisek“ 
a byl jmenován do-
centem pro obor 
Důlní měřictví 
a geodézie. 

Docent Tyrner vyu-
čoval základní před-
měty katedry, garan-
toval výuku v před-
mětech Teorie chyb a 
vyrovnávací počet, 
Důlní mapování a 
výuku na detašova-
ném pracovišti 
v Mostě. Podílel se 
na řešení řady  

Obr.1: Kongres ISM – 1994 Praha 
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výzkumných úkolů institutu. Byl členem oborové rady 
doktorského studia Důlní měřictví a geodézie, členem 
státních zkušebních komisí bakalářského a inženýrského 
studia. Byl školitelem v doktorském studiu. Je autorem 
mnoha odborných článků a  publikací. V roce 2006 odešel 
do důchodu. 

Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a osobní poho-
dy. 

Sylva Talácková  

MĚŘICKÉ METODY PRO SLEDOVÁNÍ 

OVLIVNĚNÍ POVRCHU A JAM DOLU 

ČSM DOBÝVÁNÍM V OCHRANNÉM 

PILÍŘI JAM METODOU CHODBA – 

PILÍŘ 
Provozování kontinuálního způsobu dobývání metodou 

chodba – pilíř bylo inspirováno zkušenostmi ze zahraničí, 
kde je tato metoda známa pod názvem Room and Pillar. 
Vedení společnosti OKD rozhodlo o odzkoušení této me-
tody na základě velmi pozitivních zkušeností provozova-
telů s ovlivněním povrchu, jež signalizují naprosto mini-
mální projevy na povrchu a samozřejmě rovněž na hlav-
ních otvírkových dílech.  

Filozofie dobývací metody chodba – pilíř je založena 
na neinvazivní těžbě uhelné hmoty, respektive dobývání 
bez porušení nadložních vrstev, které tvoří strop dobývané 
uhelné sloje. Vedení důlního díla bez zásahu do stropu 
umožňuje v kombinaci s použitím samostatné svorníkové 
výztuže (SSV) využití vhodných fyzikálních vlastností 
průvodních hornin v nadloží sloje.  

Dobývání na Dole ČSM se realizovalo 
v karvinském  souvrství ve spodních  sušských  vrstvách, 
kam je zařazena 30. sloj, jejíž bezprostřední nadloží je 
tvořeno středně až hrubozrnnými sedimentárními hornina-
mi, a to převážně prachovci s místními dosedy pískovco-
vých vrstev. Mezi charakteristické vlastnosti těchto hornin 
můžeme zařadit vysokou pevnost, jež je naprosto ideální 
pro aplikaci této dobývací metody, kdy nadložní horniny 
provázané svorníky vytváří velmi stabilní „desku“ tvořící 
strop důlního díla s tím, že tato deska je podepřena 
v bocích uhelnými pilíři, které zajišťují požadovanou 
únosnost výztužního systému. Právě provázání nadložních 
vrstev zabraňuje rozvrstvení nadloží a vytváření výlomů 
a tím také tvorbě stropní klenby. S tímto jevem se setká-
váme při klasickém způsobu ražby důlních děl při použití 
podpůrné ocelové výztuže, kdy dochází k rozrušení nad-
ložních hornin vytvářením klenby do výšky až 3 násobku 
ražené šířky důlního díla. Právě využitá svorníková vý-
ztuž, což je typický znak dobývací metody chodba - pilíř 
ve svém důsledku, s ohledem na skutečnost, že nedochází 
k zavalování vydobytých prostor, sekundárně přináší hlav-
ní výhodu, kterou jsou minimální vlivy dobývaní na po-

vrch a hlavní otvírková díla. V našem případě, při hlubin-
ném dobývání až v hloubce 900 m pod povrchem, na jámy 
a důlní a povrchové objekty umístěné v ochranném pilíři 
jam a v chráněné ploše na povrchu. Právě tento aspekt 
nové dobývací metody má největší význam na ovlivnění 
povrchu, neboť skutečnost, že nedochází k prolamování 
nadložních vrstev a vytváření závalu, má rozhodující vliv 
na přenos vlivů exploatace na povrch a díky tomu je dosa-
ženo minimálního ovlivnění povrchu. 

Prognózou velikostí ovlivnění povrchu dobýváním 
v ochranném pilíři jam ve 30. sloji dobývací metodou 
chodba – pilíř se v době přípravných prací pro zahájení 
projektu Room & Pillar zabýval rovněž polský odborník 
profesor Sroka, jenž na základě svých výpočtů předpoklá-
dá velikost ovlivnění povrchu v takových parametrech, 
které logicky odpovídají prognóze zpracované českým 
znalcem profesorem Černým, výsledné izočáry poklesů 
po dokončení všech dobývek je uvedeno na obrázku č. 1. 
Na základě prognózy velikosti ovlivnění povrchu dobývá-

Obr. 2: Měřická kampaň Morava. 

Obr. 1: Zobrazení izočar celkových poklesů dle profesora Černého 
a prognóza izolinií celkových poklesů (mm) ovlivněného povrchu vydo-

bytím dobývek V a II. 

■ 
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ním neinvazivní metodou, která byla profesorem Černým 
kvantifikována na 54 mm, a to po doznění vlivů po vyuh-
lení všech plánovaných dobývek, bylo nařízeno rozhodnu-
tím obvodního báňského úřadu pravidelné měření 
pro určení velikosti pohybů na povrchu a ve vtažné jámě. 
S ohledem na skutečnost, že zkušební provoz dobývací 
metody chodba – pilíř byl ukončen před vydobytím všech 
plánovaných dobývek, provedli jsme na Dole ČSM výpo-
čet ovlivnění povrchu od skutečně exploatovaných dobý-
vek, jehož výsledkem je predikce poklesu s maximem 
nad dobývkou č. II ve výši 14 mm, a to po doznění vlivů, 
tedy v roce 2020. Pro verifikaci této prognózy byla reali-
zována měření, jež původně zahrnovala sledování pohybů: 

 bodů stabilizovaných v jámě, v jejímž ochranném pilí-
ři bude hornická činnost prováděna, 

 bodů stabilizovaných na měřických přímkách umístě-
ných v areálu závodu v účinné ploše vlivů dobýváním 
dobývací metodou RP, 

 bodů stabilizovaných na měřických přímkách umístě-
ných na území ovlivněném dobýváním dobývací meto-
dou směrným stěnováním na řízený zával. 

V průběhu postupu dobývací metody chodba – pilíř 
do pole, se s rostoucím počtem ponechaných pilířů začalo 
na vyražených chodbách projevovat zvýšené napětí 
v okolních horninách, které se projevuje konvergencemi 
boků a počvy důlních děl. Z tohoto důvodu byl projekt 
měření doplněn o měření v dole. S ohledem na minimální 
velikost predikovaných vlivů dobývání metodou chodba – 
pilíř na povrch, kdy je v odborném posudku profesora 
Černého předpokládána velikost poklesu povrchu 54 mm 
po vydobytí všech 10 panelů a dle dílčího výpočtu je 
po exploataci dobývky V a II maximální pokles 14 mm, 
došlo na rozšíření pozorování vlivů dobývání rovněž 
na sledování důlních děl. Z tohoto důvodu byly vytipová-
ny změny, které by mohly na důlních dílech vznikat, 
a na základě jejich analýzy jsou určeny měřící metody, 
které tyto změny budou zachycovat a umožní jejich kvan-
tifikaci a vyhodnocení. Tyto metody lze shrnout do násle-
dujících oblastí: 

 Měření konvergencí důlních děl v dobývce I, V a II, 

 Měření konvergenčních řezů v dobývce V a II, 

 Konvergence profilů a sledování stability pilířů v do-
bývkách V a II, 

 Měření poklesů v dole na bodech polygonálních pořa-
dů na přístupových chodbách a v dobývkách V a II. 

Vlastní zkušební provoz dobývací metody chodba – pilíř 
byl zahájen v květnu roku 2014, toto datum samozřejmě 
koresponduje rovněž s měřeními, která jsou potřebná 
a nezbytná pro výzkum vlivů dobývací metody chodba – 
pilíř na povrch Důlního závodu 2 a jsou tedy prováděna 
v souladu s projektem měření. Exploatace uhelných zásob 
novou dobývací metodou byla ukončena v říjnu 2017 
a bylo dosaženo celkové těžby ve výši 162 tisíc tun, což 
prezentuje 6,5 km důlních děl, jež byla touto metodou 
realizována. Společně se základnou máme celkem více 
než 7,5 kilometrů chodeb. Ty v souladu s plánovaným 
designem vytvořily celkem 70 podpůrných pilířů, tak cha-
rakteristických pro tuto dobývací metodu. Velikost a tvar 
ponechaných pilířů jsou s ohledem na zkušební provoz 
poměrně různorodé, konečná situace dobývky č. V a č. II, 
které byly z celkového počtu 10 plánovaných dobývek 
realizovány, jsou patrné na obrázku č. 2. 

Obr. 2: Situace dobývky č. V a č. II – konečný stav k 1. 11. 2017. 

Obr. 3: Řez V-Z se situováním měřických stanic, dobývky č. V a II a porubů 371 200, 401 200 a 401 202. 
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V současné době jsou, bez ohledu na ukončení dobývá-
ní, prováděna periodická měření, která navazují 
a samozřejmě jsou konfrontována s výsledky měření, jež 
byly realizovány před zahájením dobývání a přímým 
ovlivněním povrchu chráněného ochranným pilířem. 
Z důvodu ovlivnění sledovaných měřických přímek dobý-
váním dobývací metodou směrné stěnování na řízený zá-
val, byly zřízeny 3 měřické stanice, na kterých se rovněž 
provádí měření pohybů. Toto rozšíření sledované oblasti 
je nezbytné, neboť stěnování je realizováno v takové 
vzdálenosti od ochranného pilíře jam a povrchových ob-
jektů, že dojde k jeho ovlivnění (viz. obr. 3) 

S postupem času a zjištěnými velikostmi posunů i pokle-
sů sledovaných bodů je jasné, že pro hodnocení ovlivnění 
povrchu dobývací metodou chodba – pilíř, bude právě 
měření poklesů stropu v dobývkách, s ohledem na veli-
kosti predikovaných a skutečně zaměřených pohybů po-
vrchu, tím klíčovým měřením. 

Ing. Robert Vochta, Ph.D. 

A N A L Ý Z A  M E T O D  M Ě Ř E N Í 

PRO ÚČELY VÝPOČTU OBJEMŮ 

ODTĚŽENÝCH HMOT NA DOLECH 

NÁSTUP TUŠIMICE 
Důlně měřická činnost je pro provoz lomů jak z věcného 

tak i legislativního pohledu nepostradatelná. Důlně měřic-
ká dokumentace se využívá jak v každodenním řízení pro-
vozu lomů, tak i pro rozhodování o významných strategic-
kých investicích.  

Při povrchovém dobývání uhlí dochází k těžbě, dopravě, 
ukládání, skládkování obrovského objemu hmot, a to jak 
samotného hlavního těženého nerostu, tak i potřebného 
objemu nadloží, hlušiny, proplástků, doprovodných suro-
vin a někdy i nutného objemu podloží. Jedním z hlavních 
a nejpravidelnějších úkolů důlních měřičů na povrchových 
lomech jsou proto výpočty objemů. Jedná se zároveň 
i o jeden z nejkomplexnějších a nejzodpovědnějších úko-
lů. 

MĚŘICKÉ METODY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ 

HNĚDOUHELNÝCH VELKOLOMŮ 

Měřické práce jsou nutné pro každodenní chod velkolo-
mu a zajištění bezpečnosti práce a provozu. V dnešní době 
se důlně měřická mapová dokumentace zpracovává v pod-
statě výhradně v digitální formě a jsou využívány geogra-
fické informační systémy. Na SD je pro zaměřování lomů 
využívána především letecká fotogrammetrie, technologie 
GNSS a elektronická tachymetrie. 

V případě letecké fotogrammetrie je možné za poměrně 
krátký čas zaměřit (nasnímkovat) až několik desítek km2. 
Dochází tak k minimalizaci prací přímo v terénu, který 
bývá během podzimních a zimních měsíců často nesjízd-

Obr. 1: Změny na velkolomu. 
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ný. Po zpracování leteckých snímků probíhá vytvoření 
nebo aktualizace digitálního modelu terénu. Z aktualizace 
se následně vypočítávají kubatury odtěžených a založe-
ných hmot. Zároveň jsou touto metodou vyhodnocovány 
i další objekty na lomu (odvodňovací systém, stavební 
objekty, rozvody energie apod.). Takto připravený pod-
klad může dále sloužit k okamžitému zaměření náhlých 
situací (skluzy, propady apod.) nebo k jinému měření, kam 
se měřič fyzicky nedostane. Metoda umožňuje tvorbu or-
tofotomap, které jsou provozními pracovníky velmi žáda-
né. Na DNT se provádí 10 - 12 krát ročně letecké snímko-
vání plochy o rozloze 26 km2 a následně se pomocí digi-
tálního modelu (Báňského modelu) provedou výpočty 
objemů odtěžené skrývky a uhlí, včetně rozdělení podle 
podmínek využitelnosti na bilanční a nebilanční. Výsledné 
hodnoty se pak využívají jako jeden z podkladů pro prů-
běžný výpočet výrubnosti a ztrát. Na Obr. 1 jsou znázor-
něny změny v dobývané části hnědouhelného lomu 
v průběhu jednoho měsíce. 

Pro každodenní měřické práce, jako je měření polohy 
nejrůznějších objektů a pro vytyčovací práce, je velmi 
vhodná technologie GNSS v režimu RTK. Pro velkoploš-
né zaměřování stavů uhelných velkolomů za účelem ná-
sledného výpočtu objemů ale nejvhodnější není, z důvodů 
časových i vysoké náročností prací v terénu. 

Další využití technologie GNSS na SD je systém 
pro měřické sledování kolesa rýpadla, který každých 
5 vteřin aktualizuje digitální model terénu (lomu) v mís-
tech, kde probíhá těžba skrývky nebo uhlí. Na tento pro-
storový digitální model, který je zobrazen na Obr. 2, lze 
v prostředí Báňského modelu pokládat body a vytvářet 
linie podobně jako u fotogrammetrického vyhodnocení. 
Lze tak získat stav lomu pro výpočet objemů. Tento způ-
sob získávání stavu lomu k určitému datu je na SD stále 
častěji využíván v období mezi zaměřením lomu foto-
grammetrickou metodou. 

Elektronická tachymetrie je na hnědouhelném lomu 
pro zaměřování stavů pro výpočet objemů v současné do-
bě rovněž zřídka používaná metoda. Její předností je vyso-
ká přesnost, která se hodí pro řešení inženýrsko-
geodetických úkolů. Dále je tato metoda používaná pro 
zaměřování nedostupných míst mezi jednotlivými LMS 
a v situacích, kdy je potřeba znát stav části lomu 
„okamžitě“. 

Dalšími způsoby jak můžeme zaměřit velkolom je užití 
bezpilotních létajících prostředků (UAV) osazených sní-
macími zařízeními nebo využít technologie – laserové 
skenování (TLS). Využití bezpilotních létajících prostřed-
ků pro leteckou fotogrammetrii je velice omezeno svou 
provozní dobou. Tyto prostředky poskytují data srovnatel-
ná s klasickou leteckou fotogrammetrií, ale dobou letu se 
stále nevyrovnají osobním letadlům, která dokáží za jeden 
let zaměřit až desítky km2. Řešením by bylo využití více 

baterií, které by byly průběžně měněny. Výsledkem lase-
rového skenování je mračno bodů, které je potřeba zpraco-
vat tzn. v softwarovém prostředí pospojovat a očistit 
o nežádoucí body. Zpracování bývá velice hardwarově 
náročné a samotného zaměření tak rozsáhlého území může 
trvat i několik měsíců. Pro velkoplošné zaměřování stavů 
uhelných velkolomů za účelem následného výpočtu obje-
mů není nejvhodnější z důvodů časových i vysoké nároč-
nosti prací v terénu. Nevýhodou jsou i zakryté prostory. 
Z jednoho stanoviska nelze například zaměřovat zároveň 
uhelný řez a odvodňovací příkop pod patou řezu. 

VÝPOČET OBJEMŮ ODTĚŽENÝCH HMOT 

Objem odtěžených hmot je obecně dán rozdílem zaměře-
ní nového a starého stavu. V minulosti se v Severočeském 
hnědouhelném revíru používalo několik metod výpočtu. 
Podle tvaru tělesa se používala metoda svislých rovnoběž-
ných řezů nebo metoda bloků. Výpočty byly oblíbené pro 
jejich jednoduchost, která v té době vedla ke zrychlení 
práce. Takto se objemy počítaly až do nástupu Personál-
ních počítačů na přelomu osmdesátých a devadesátých let 
20. století. Na začátku 90. let byl na Doly Nástup Tušimi-
ce zakoupen Báňský model od firmy KVASoftware. Hlav-
ní princip všech výpočtů objemů vychází z existence dvou 
3D ploch (REFERNČNÍ model a MASTER model), které 
jsou geometricky definovány trojúhelníkovými sítěmi. 
Element výpočtu je vždy svislý trojboký hranol s obecný-
mi rovinnými základnami. Schéma takového hranolu je 
zobrazeno na Obr. 3. Celkový objem je pak dán součtem 
elementárních objemů všech prvků trojúhelníkové sítě.  

Pro výpočet objemů odtěžených hmot byl zvolen postup 
kolesových rýpadel typu K 800 N s provozním označením 
K800/N1 – K103 a K800/N2 – K104, které je zobrazeno 
na Ob. 4. Jedná se o rýpadlo na housenicovém podvozku 

Obr. 2: Prostorový DMT s vyhodnocenou hranou a patou. 

Obr. 3: Svislý trojboký hranol jako element výpočtu Báňského modelu. 

Obr. 4: Kolesové rýpadlo K 800 N. 
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s celkovou hmotností 1400 t a průměrem kolesa 7,5 m, 
určené k dobývání uhlí nebo nadložních hmot 
s teoretickým výkonem 2036 m3 s.z.h-1. Maximální výška 
řezu je 25 m. 

Zájmová oblast, která je zobrazena na Obr. 5, byla zamě-
řena pro porovnání výsledné kubatury metodou RTK. Stav 
pro první měření byl k datu 30. 1. 2018, kdy byla zaměře-
na hrana, pata a body na plošině, respektive body na uhel-
ném bloku. Těsně před druhým náletem letadla byla zamě-
řena nová hrana, pata a body na plošině, které nyní byly u 
nové paty. Z bezpečnostního hlediska a dle všeobecné 
bezpečnostní instrukce a pracovních pravidel pro zaměst-
nance Severočeských dolů a.s. musela být hrana a pata 
měřena s odstupem minimálně 2 m od skutečnosti. Tento 
odstup byl v Báňském modelu anulován posunutím linie 
bodů. 

Výpočtová tělesa postupu kolesových rýpadel N1 a N2 
v 3D zobrazení jsou znázorněna na Obr. 6 a 7. 

Objem odtěžených hmot byl pro porovnání vypočten 
z dat získaných fotogrammetrickým měřením a měřením 
technologií GNSS v režimu RTK. Dále byla použita data 
ze systému pro měřické sledování kolesa rýpadla. Pro kon-
trolu byly objemy vypočteny výpočetní metodou svislých 
rovnoběžných řezů. Pro výpočet byl použit program Báň-
ský model od firmy KVASoftware, kdy byla použita data 
letecké fotogrammetrie jako referenční, jelikož její přes-
nost byla už několikrát na DNT testovaná a při vyhodno-
cování se nemusí naměřené body opravovat. Porovnání 
výsledných objemů je uvedeno v Tabulce 1. Jako doplňko-
vá metoda výpočtu objemů byla zvolena metoda svislých 
rovnoběžných řezů, která je porovnána v Tabulce 2. 

ZÁVĚR 

Na závěr lze konstatovat, že využití letecké fotogramme-
trie pro účely získání zaměřeného stavu lomu pro výpočty 
objemů odtěžených hmot je pro provoz hnědouhelných 
velkolomů nejvhodnější měřickou metodou a dosažená 
přesnost výpočtů objemů je dostatečná jak z pohledu vy-
hlášky 435/1992 Sb. tak i potřeb důlní organizace 
z pohledu kontroly podnikatelského záměru. 

Ing. Vít Sládek 

Obr. 5: Zájmová oblast pro výpočet objemů. 

Obr. 6: Výpočtové těleso rýpadla N1. 

Obr. 7: Výpočtové těleso rýpadla N2. 

Rýpadlo Měřická metoda 
Výsledný objem Rozdíl 

Procentuální 
vyjádření 

[m3] [m3] [%] 

N1 Letecká fotogrammetrie 
(VFŘ) 

87487   

N2 64058   

  VFŘ - VRTK   

N1 RTK 
(VRTK) 

85514 1973 2,26 

N2 63266 792 1,24 

  VFŘ - VSYS   

N1 Systém pro měřické sledování 
polohy kolesa rýpadla 

(VSYS) 

88597 1110 1,27 

N2 66106 2048 3,20 

Rýpadlo Výpočtová metoda 
Výsledný objem Rozdíl 

Procentuální 
vyjádření 

[m3] [m3] [%] 

  VFŘ - VSRŘ   

N1 Svislé rovnoběžné řezy 
(VSRŘ) 

89471 1984 2,27 

N2 62941 1117 1,74 

Tabulka 1: Porovnání výsledných objemů dle způsobu zaměření. 

Tabulka 2: : Porovnání výsledných objemů dle výpočtové metody (porovnání výsledků získaných výpočtem metodou svislých řezů vůči základní meto-
dě výpočtu pomocí trojbokých hranolů). 
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PROSECCO 
Před deseti lety ho znali jen fajnšmekři a společenská 

smetánka. Pak se nenápadně probublalo z horních pater 
až mezi prostý lid a ten ho s nadšením pasoval na oblí-
bený párty drink. 

Prosecco není šampaňské. Je to šumivé víno z ital-
ských vinic z oblasti Trevisa z regionu Conegliano-
Valdobbiadene. To je zároveň označení pro nejvyšší 
kategorii Prosecco v regionu – tedy Prosecco DOC/DOP 
di Conegliano-Valdobbiadene, které zaručuje původ 
hroznů, metodu výroby a vlastnosti vína. 

Je lehké, osvěžující, se zábleskem luxusu, ale ne pře-
hnaného. 

Dokážete si představit něco příjemnějšího k pití pro 
horké letní dny a večery? Už samotné je skvělou volbou, 
ale zkuste si ho ještě vylepšit a vychutnat 
v  “superfresh” letních kombinacích. Příprava je jedno-
duchá a výsledek? Sami zjistíte. 
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Neprodejné – pouze pro členy SDMG, z. s. 

SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

BROSKVOVÉ PROSECCO 

Co potřebujeme na jednu sklenici: 
Prosecco 0,2 l, 

0,02 l whisky,  

½ oloupané broskve, 

perlivá voda, 

led. 

 
 
 
 
 
 

Broskev rozmixujeme s troškou vody, přecedíme 
a vlijeme do sklenice. Přidáme prosecco, whisky, led 
a dolijeme perlivou minerálkou mattoni. 

 
Můžeme mít i prosecco s příchutí melounu, kiwi, cura-

caa a jiné. Stačí dát do sklenice kostky ledu, nalít 0,2 dcl 
prosecca, 0,2 dcl perlivé minerálky mattoni a 0,02 l 
ovocné šťávy nebo likéru. 

 
Přejeme krásné letní dny s vychlazeným koktejlem 

a dobrou náladou ☺ 

Zdroje obrázků v záhlaví: fotograf Karla Sladká, místo: Girona Roses, Španělsko 
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