
  

 

 
 

 

Vážené kolegyně a kolegové,  

blíží se čas Vánočních svátků a konec roku 2014. Je to 

čas, kdy si asi každý z nás projde období od začátku roku, 

řekne si, že jsem „opět něco nedodělal, nedotáhnul, ale 

i jenom neřekl apod. Na kladné věci, svoje dobré skutky 

a dobře splněné úkoly – ať už pracovní nebo domácí, 

se většinou moc nemyslí. 

Mám tu čest, Vás všechny poprvé oslovit úvodním 

slovem v našem Bulletinu. Tak na začátek musím a chci 

poděkovat za práci, kterou udělal Martin Vrubel pro naši 

společnost. Samozřejmě, že se to lépe táhne s dalšími, 

možná méně viditelnými členy, ale ono se to samo 

neudělá. Tak další poděkování patří vlastně všem. Těm, co 

pomáhají zajistit konference, sjezd, přednáší o svých 

výsledcích, účastníkům a všem ostatním členům, kteří 

i třeba malou částí pomáhají tomu, že SDMG není mezi 

zrušenými spolky. 

Příští rok nás netradičně v červnu čeká konference 

v Praze. Aby toho nebylo málo, zároveň s touto akcí 

proběhne 43. zasedání prezídia ISM. Z hlediska historie 

připomenu, že kongres ISM se konal v Praze v roce 1969 

(zakládající) a v roce 1994. Zasedání prezídia ISM 

proběhlo v České republice v letech 1984 a 1998 vždy 

v Ostravě. Předpokládám, že můžu počítat s Vaší účastí 

a pomocí, a že konference SDMG a zasedání prezidia ISM 

v Praze proběhne úspěšně. 

A dost již bylo o práci, té bude v příštím roce dost. 

Přeji všem profesorkám a profesorům, docentkám 

a docentům, doktorkám a doktorům, studentkám 

a studentům, měřičkám a měřičům, geoložkám 

a geologům, figurantkám a figurantům, gisařkám 

a gisařům, geotechničkám a geotechnikům, baňařkám 

a baňařům a všem, kteří s námi spolupracují, hezké 

vánoční svátky, vše nejlepší do nového roku 2015, stálé 

zdraví a spoustu splněných přání. 

Honza Blín 

Předseda SDMG 

   

SLOVO ÚVODEM OBSAH... 

 Informace 
Své příspěvky, náměty a rady 

zasílejte laskavě na adresu 

 

Společnost důlních měřičů a geologů 

zapsaný spolek 

VŠB-TU Ostrava, HGF 
Institut geodézie a důlního měřictví 

 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 
e-mail: dana.vrublova@vsb.cz 

tel.: 596 995 707 

Členské příspěvky! 

Prosíme Vás o zaplacení členských příspěvků 

ve výši 300 Kč za rok 2014. 

 

 číslo účtu: 10836071/0100 

 VS: 2014 

 poznámka: jméno platícího 

 Modernizace výukových pracovišť 

Institutu geodézie a důlního 

měřictví 

Pokračování z čísla 3_2014. 
2 

 XXI. konference a 9. sjezd SDMG 

3 

 Společenský koutek 

 vánoční vtipy 

8 

 Pozemní laserové skenování 

a vzducholoď na Severočeských 

dolech a.s. 
6 

 8. ročník SOKRATES 2 -

Prezentace vysokých a vyšších 

odborných škol 

7 



Strana 2 BULLETIN SDMG 

 

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH PRACO-

VIŠŤ INSTITUTU GEODÉZIE A DŮL-

NÍHO MĚŘICTVÍ 
Pokračování z čísla 2014_3. 

3.2 Cíle řešení 
Jedním z cílů projektu je vybudování jednoho praco-

viště, kde bude možné provádět kalibraci délkových měři-

del (pásma, latě, elektrooptické dálkoměry). Tento cíl byl 

realizován přebudováním stávající délkové základny 

Krásné Pole s využitím nucených centrací. Následně byla 

základna napojena na státní etalon velkých délek pomocí 

přístroje Leica AbsoluteTracker AT-401viz. obrázek 6. 

Napojení provedli zaměstnanci VÚGTK a byly stanoveny 

délky základny uvedené v tabulce 1. 

Dalším cílem bylo vybudování druhého pracoviště 

pro kalibraci nivelačních přístrojů. Tento úkol je v řešení 

a pracoviště bude vybaveno klasickými čárkovými měřít-

ky s půlmilimetrovým dělením a kódovými měřítky Leica 

(obr. 7). 

Snahou je i využití měřické chodby kde bude instalo-

vána kolejnice pro kalibraci délkových měřidel 

s interferometrem Renishaw ML 10. Tento úkol naráží 

na nízkou míru financování projektu. Po ukončení projek-

tu bude v měřické chodbě instalováno 8 metrů kolejnice 

s pojízdným vozíkem pro umístění odražeče dálkoměru 

a  interferometru. Snahou dalších projektů bude prodloužit 

kolejnici na celou délku chodby cca 54m a upgrade inter-

ferometru na požadovaný dosah. To ovšem několikaná-

sobně přesahuje rozpočet stávajícího projektu. Díky sta-

bilním klimatickým podmínkám v měřické chodbě, insta-

lací kolejnice délky 54 m společně s interferometrem, by 

vznikla unikátní laboratoř s možností přesné kalibrace 

dálkoměrů. 

4 VYUŽITÍ TECHNOLOGIE LASEROVÉ-

HO SKENOVÁNÍ PRO POŘÍZENÍ PRO-

STOROVÝCH GEO-DAT 

Tento projekt je financován z Institucionálních rozvo-

jových projektů na rok 2013a je zaměřen na nákup nového 

laser scaneru a jeho zavedení do výuky. 

Pořízené zařízení bude možné využít jak v rámci výu-

ky studentů, tak v rámci plnění různých typů HS a přinese 

s sebou možnost zadání témat bakalářských a diplomo-

vých prací týkajících se aktuálních požadavků praxe. Úče-

lem vysoké školy je vzdělávat studenty v nejnovějších 

technologiích tak, aby jim toto vzdělání přineslo co nej-

větší profesní růst a kvalitní uplatnění po absolvování 

studia. Zde je nutné zdůraznit, že VŠB –TU Ostrava, 

HGF, Institut geodézie a důlního měřictví je jediným in-

stitutem (školou) na území ČR, které laserovým skenova-

cím zařízením nedisponuje. Chceme-li konkurovat vyso-

kým školám jako jsou např. ČVUT Praha, VUT Brno, kde 

je zeměměřický obor vyučován je nákup tohoto zařízení 

(přístroje, software) nezbytný a jeho pořízení může vést 

i ke zvýšení počtu studentů přihlášených do zeměměřické-

ho oboru (studijní obor Inženýrská geodézie, Důlní měřic-

tví). 

Ve studijním oboru Důlní měřictví, které se vyznačuje 

na naší škole exkluzivitou ve smyslu, že tento obor není 

na žádné jiné vysoké škole vyučován, může pak vlastnic-

tví technologie TLS přinést i významné vědecké výstupy 

v oblasti základního výzkumu. 

Cíle projektu: 

 Výběrové řízení a nákup 3D laserového skeneru (TLS) 

s příslušenstvím 

Obr. 6: Napojení základny pomocí Leica AbsoluteTracker AT-401 

Tab. 1: Průměrné délky mezi jednotlivými pilíři kalibrační základny 

Obr. 7: Měřítka pro kalibraci nivelačních přístrojů 

Obr. 8: Měřická chodba s kolejnicí 
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  Zprovoznění systému a školení pedagogů Institutu 

geodézie a důlního měřictví 

 Zpracování typových úloh nové technologie Zavedení 

nové technologie do výuky 

 Návrh a zadání témat diplomových (DP) a bakalář-

ských prací (BP) 

Pro budoucí úspěšné uplatnění studentů v praxi je zna-

lost práce s moderní přístrojovou technikou, ke které lase-

rové skenery náleží, nezbytná. Díky mnohostrannému 

využití je možné technologii skenování využít pro zkvalit-

nění výuky studentů na hornicko-geologické a stavební 

fakultě VŠB-TU Ostrava. 

5 ZÁVĚR 

Tento článek má informativní charakter o práci 

v oblasti rozvoje výuky na Institutu geodézie a důlního 

měřictví, hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava 

amůžeme s potěšením konstatovat, že i přes neustálé 

snižování rozpočtů se daří modernizovat zázemí pro 

výuku našich studentů. V závěru patří poděkování těm, 

kteří se na přípravě i řešení projektů podílí a doufejme, že 

i nadále budeme v získávání projektů alespoň stejně 

úspěšní. ■ 

Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. a kol. 

XXI. KONFERENCE A 9. SJEZD 

SDMG 
Letos již XXI. konference SDMG proběhla ve dnech 

13. až 15. 10. 2014 v hotelu Palcát v historickém městě 

Tábor (Obr. 1) pod záštitou prof. Ing. Vojtecha Dirnera, 

CSc. - děkana HGF, VŠB - TU Ostrava, Dr.h.c. prof. Ing. 

Gabriela Weisse, PhD. - děkana Fakulty BERG, TU Koši-

ce a Ing. Ivo Pěgřímka, Ph.D. - předsedy Českého báňské-

ho úřadu. 

Odborný program začal dne 13. 10. 2014 ve 14 hodin. 

Počet účastníků konference bylo 68, počet odborných 

referátů ve sborníku 23 a počet prezentovaných referátů 

nevytištěných ve sborníku 3. 

Po odborném programu následoval 9. sjezd SDMG, 

kterého se zúčastnilo 50 delegátů z celkem 57 zaregistro-

vaných. Úvodního slova se ujal předseda SDMG Ing. 

Martin Vrubel, Ph.D. (Obr. 2). 

Konstatoval, že funkci předsedy vykonával již dvě 

funkční období a jako místopředseda zastupoval tehdy 

neúřadujícího nemocného předsedu prof. Josefa Nováka. 

Hlavním důvodem, že do rady nekandiduje, uvedl, že kro-

mě standardního vykonávání funkce vedoucího odboru 

měřictví a geologie na Severočeských dolech a.s. má 

na starosti i otvírku hlubinného dolu s výši těžby 

1,15 mil.t ročně. Slíbil, že pokud to jen půjde, pomůže 

SDMG především v oblasti zahraničních vztahů.  

Po úvodním slovu následovalo předávání pamětních 

medailí akademika Františka Čechury za obětavou práci 

v SDMG a za zásluhy o rozvoj důlního měřictví. Medaile 

byla předána Ing. Haně Štěpánkové z VŠB - TU Ostrava 

a   paní Jitce Kripnerové z Vršanské uhelné a.s., která 

medaili z důvodu nemoci nemohla převzít. Medaili 

za paní Jitku Kripnerovou převzal Ing. Jan Blín, Ph.D., 

MBA (Obr. 3). 

Po tomto významném okamžiku přišel na řadu samot-

ný 9. sjezd s programem: 

1. Návrh a volba pracovního předsednictva sjezdu, 

2. volba mandátové, volební a návrhové komise,  

3. zpráva o činnosti SDMG od posledního sjezdu, 

tj. období 2011 – 2014, 

4. program činnosti SDMG na léta 2014 – 2017,  

5. zpráva revizní komise o hospodaření,  

6. zpráva mandátové komise, 

7. volba rady SDMG a revizní komise,  

8. zpráva návrhové komise – usnesení 9. sjez-

du SDMG, 

9. ukončení sjezdu (předsednictvo sjezdu). 

Ad 1) Do pracovního předsednictva sjezdu byli navr-

ženi a zvoleni Ing. Martin Vrubel, Ph.D., Ing. Jan Fafejta 

Obr. 1: Žižkovo náměstí v Táboře s děkanským kostelem 

Obr. 2: Předseda SDMG Ing. Martin Vrubel, Ph.D.  

Obr.  3: Ing. Hana Štěpánková a Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA 
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 a Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA. Vedením průběhu sjezdu byl 

pověřen Ing. Jan Fafejta, který se ujal řízení sjezdu. 

Ad 2) Volba komisí:  

 Do mandátové komise byli zvoleni: Ing. Miroslav No-

vosad, Ph.D., Ing. Hana Štěpánková a Ing. Dana Vrub-

lová, Ph.D.. 

 Do volební komise byli zvoleni: Ing. Zdeněk Hanák, 

Ing. Martin Vrubel, Ph.D. a Ing. Monika Galačová. 

 Do návrhové komise byli zvoleni: Ing. Martin Malíř, 

Ing. Antonín Jahn a Ing. Stanislav Dejl. 

Ad 3) Zprávu o činnosti za uplynulé období (2011 - 

2014) přednesl předseda SDMG Ing. Martin Vrubel, 

Ph.D. 

Ad 4) Program činnosti SDMG na léta 2014 - 2017 

přednesl Ing. Martin Vrubel, Ph.D. 

Ad 5) Zprávu revizní komise o hospodaření za uplynu-

lé období přednesl předseda revizní komise Ing. Rostislav 

Dandoš, Ph.D.  Na základě doporučení předchozího sjez-

du byla ústně prezentována i analytická část. 

Ad 6) Zprávu mandátové komise přednesl Ing. Miro-

slav Novosad, Ph.D. - voleb se účastnilo 50 z celkového 

počtu 57 členů SDMG registrovaných na sjezdu, 

tj. 87,7 %. Sjezd je usnášeníschopný.  

Ad 7) Volba Rady SDMG a revizní komise SDMG. 

Proběhla diskuse, ve které byli představeni nově navr-

žení kandidáti na členy rady SDMG. Do volební kandidát-

ky nebyl nikdo další doplněn. Následovala tajná volba 

a byla zvolena nová rada SDMG a revizní komise 

pro období 2014 - 2017. 

Výsledky voleb do Rady SDMG: 

 

Rada SDMG: počet hlasů 

1. Ing. Martin Malíř 46 

2. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 45 

3. doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. 44 

4. Ing. Stanislav Dejl 44 

5. Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 44 

6. Ing. Jan Fafejta 43 

7. Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA 42 

8. Ing. Antonín Jahn 42 

9. Ing. Luděk Zákravský 42 

 

Výsledky voleb do revizní komise: 

1. Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D. 48 

2. Ing. Monika Galačová 48 

3. Ing. Martin Vrubel, Ph.D. 48 

 

Ad 8) Zprávu návrhové komise o usnesení sjezdu 

přednesl Ing. Martin Malíř. Usnesení bylo schváleno vět-

šinou hlasů. 

Ad 9) Sjezd byl ukončen a nová Rada SDMG se ode-

brala na své první zasedání, aby si ze svého středu zvolila 

předsedu a místopředsedu SDMG. Předsedou byl zvolen 

Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA a místopředsedou 

Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

Dne 14. 10. 2014 proběhly exkurze. Zajímavá byla 

prohlídka Chýnovské jeskyně, která leží v jižním úbočí 

Pacovy hory poblíž Dolních Hořic. Jedná se o krasový 

systém, který je vytvořen v hrubozrnných krystalických 

vápencích a částečně i v nekrasových horninách amfiboli-

tech, korozní činností vod podzemního toku. Stěny a stro-

py této jeskyně jsou typické pestrým zbarvením (Obr. 4). 

V roce 1992 byla tato jeskyně zařazena do kategorie ná-

rodní přírodní památka. Tuto exkurzi absolvovali všichni 

účastnící konference. 

Větší část delegátů navštívila jadernou elektrárnu Te-

melín. S provozem jaderné elektrárny i s úkoly měřičů 

během provozu jaderné elektrárny byli seznámeni 

v informačním centru (Obr. 6). 

Rovněž zajímavá byla prohlídka Husitského muzea. 

Obr. 4: Chýnovská jeskyně  

Obr. 5: Kaple Svatého Vojtěcha  
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Husitské muzeum je umístěno v sálech radnice v Táboře, 

která je jednou z nejvýznamnějších památek pozdní goti-

ky v českých městech. V sálech této radnice je nabízena 

prohlídka stálých expozic týkajících se husitství a v příze-

mí budovy se nachází vstup do sítě podzemních chodeb. 

Prohlídka muzea včetně podzemních chodeb byla absol-

vována skupinkou delegátů, kteří si tuto možnost výběru 

zvolili. V místnostech gotické táborské radnice čekala 

návštěvníky cesta do minulosti českého národa od počátku 

husitských snah o nápravu středověké společnosti po ohla-

sy husitství v 19. a 20. století (Obr. 7). Zvláštní pozornosti 

se dostalo i nikdy neporaženému vojevůdci Janu Žižkovi 

a dějinám husitské pevnosti na hoře Tábor (Obr. 8). 

Po prohlídce expozic Husitství následovala prohlídka 

podzemí. Hned na začátku prohlídkové trasy pod starou 

radnicí se nachází vězení pro klevetivé ženy (Obr. 10), 

spižírna (Obr. 11), pivnice, provizorní ubytování v době 

požáru a je zde i horník hloubící další část chodby. 

Nakonec i prohlídka muzea čokolády a marcipánu 

(Obr. 11), které se nachází v Kotnovské ulici 

v historickém jádru města Tábor, zaujala. 

 

 

Obr. 6: Z Temelína 

Obr.7: Z prohlídky muzea 

Obr. 8: Gotický radniční sál se sochou Jana Žižky 

Obr. 9: Kamenný znak města s postavičkami Jana Žižky a Jana Husa 
v gotickém sále  

Obr. 10: Klevetivé ženy 

Obr. 10: Spižírna v podzemních chodbách  
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Muzeum čokolády a marcipánu představuje a mapuje 

historii čokolády, její pěstování, dovoz do Evropy 

a následné zpracování do formy bonbonů, tabulek, prali-

nek, figurek. Expozice se věnuje i historii obalů (Obr. 12) 

a reklamních plakátů, k vidění jsou i porcelánové či cíno-

vé soupravy, ze kterých se čokoláda pila v 19.stol., šlech-

tický salon či model pěstování kakaa v pralese. 

Druhá část muzea je pak věnována marcipánu 

a možnostem jeho zpracování. Můžete zde vidět marcipá-

nový model náměstí (Obr. 13) a dalších táborských domi-

nant, marcipánové modely pohádek, šatičky pro panen-

ky... K dispozici pro všechny hravé ruce je stálá dílna, kde 

sami můžete odlévat čokoládové figurky, či pracovat 

s marcipánem. 

Odborný blok přednášek pokračoval následující den 

15. 10. 2014. Průběh konference byl zdařilý a doufejme, 

že delegáti byli spokojeni i s ostatními službami. 

Příští XXII. konference SDMG se bude konat v Praze 

a to na Novotného lávce v termínu od 24. 6. 

do 26. 6. 2015. A zásadní změna bude ta, že v souladu 

s připravovanou novou koncepcí ISM, souběžně 

s konferencí bude probíhat i jednání odborných komisí 

ISM. A to tak, že členové komisí ISM vystoupí se svými 

odbornými příspěvky přímo na konferenci SDMG, při-

čemž SDMG zajistí simultánní tlumočení z angličtiny 

do češtiny a naopak. 

A co je důležité! V Praze proběhne ve stejném termínu 

i 43. zasedání presidia ISM. Po 16 letech (naposled v roce 

1998 v Ostravě) bude tak významné jednání vedení mezi-

národní společnosti důlních měřičů probíhat v České Re-

publice. SDMG nabídlo zajistit jednání presidia ISM 

v situaci, kdy v roce 2015 měla hostit významné jednání 

světové důlně-měřické organizace ISM Ukrajina (Doněck) 

a všichni víme, že to v současné situaci není možné. Takto 

to bylo schváleno na jednání letošního presidia ISM 

v Sydney.■ 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

POZEMNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ A 

VZDUCHOLOĎ NA SEVEROČESKÝCH 

DOLECH A.S. 
Dne 27.11.2014 se na Severočeských dolech a.s.- Do-

lech Nástup Tušimice (DNT) uskutečnila demonstrace 

pozemního laserového skenování stop&go Riegl a demon-

strace unikátní vzducholodě (LiDAR, termovize, foto-

grammetrie), kterou ve spolupráci s SD a.s. pořádala firma 

Control System International a.s. Praha. Akce se kromě 

pracovníků pořádající firmy, ČVÚT a společnosti ENKI 

zúčastnil i zástupce rakouské firmy Riegl Ing. Philipp 

Amon a především měřiči a fotogrammetři z dalších dolů 

a firem. Celkem téměř 20 účastníků. 

Měřiči Severočeských dolů a.s. se v poslední době 

stále více zabývají problematikou kubaturního měření 

skládek uhlí. Doposud jsme na SD a.s. pro toto měření 

používali výhradně metodu leteckého měřického snímko-

vání (leteckou fotogrammetrii) v kombinaci s tachymetric-

kým měřením GNSS. Protože chceme držet krok s nový-

mi trendy měření, využili jsme zajímavé nabídky fi. Con-

trol System Praha, zaměřit homogenizační skládku v Tu-

šimicích novými metodami. Původní záměr byl deponii 

uhlí zaměřit oběma nabízenými metodami, „Stop & Go“ 

laserovým skenováním a „vzducholodí“. Bohužel druhá 

metoda je závislá na povětrnostních podmínkách, přede-

vším rychlosti větru, a ta byla v den plánovaného měření 

vyšší než limitních 5m/s. 

Při metodě „Stop & Go“ laserového skenování byl 

skener umístěn na terénním automobilu a skenování pro-

bíhalo pouze při zastavení v klidu. „Stop & Go“ metoda 

3D laserového skenování má nespornou výhodu v přes-

nosti a rychlosti měření. Lze dosahovat až milimetrové 

přesnosti pro určení topografie povrchu a za jeden den 

zaměřit oblasti až desítek hektarů.  Měření ve formě mra-

čen bodů kopíruje skutečný terén v každém detailu a zaru-

čuje velmi přesná, ověřitelná a srozumitelná měřená data.  

Také byl představen systém měření OBS tzv. jedním tla-

čítkem s vysokým stupněm automatizace měření 

a předzpracování, který zaručuje přesné, rychlé a podrob-

né informace o skutečném průběhu terénu s následnou 

Obr. 11: Muzeum čokolády 

Obr. 12: Z expozice muzea 

Obr. 13: Model náměstí z marcipánu 
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 možností výpočtu kubatur. Výsledný digitální model hro-

mady uhlí byl do hodiny zpracován (obr. 1). 

I přes potíže s počasím jsme ani o „vzducholoď“ neby-

li ochuzení. Po ukončení prezentace skenování na skládce 

jsme se přesunuli na blízké rekultivace, kde již měli zá-

stupci ČVUT, společnosti Control System a společnosti 

ENKI připravenou vzducholoď se všemi přístroji. Vzdu-

choloď sice nevzlétla, ale vše podstatné jsme se dozvěděli 

„na zemi“. Originální český projekt unikátní vzducholodi 

zaměřený na různá měření povrchu skýtá možnosti zamě-

řit 1km2 za hodinu. Kromě laserového skenování umož-

ňuje tato létací laboratoř fotogrammetrické a termometric-

ké snímkování. Měřící vzducholoď je výsledek výzkumné 

práce ČVUT v Praze, společnosti Control System a spo-

lečnosti ENKI a zřejmě ji čeká patentování.  Projekt je 

světově unikátní, díky vlastnostem vzducholodi a řešení 

měřicího systému. Výhodou vzducholodi je bezpečnost, 

náklady na její provoz a tedy i cena pořízení dat. Nevýho-

dou závislost na vhodném počasí.“. Fakta: Vzducholoď je 

12m dlouhá, neřídí ji pilot, ale je dálkově ovládaná, váží 

57kg a náklad z toho tvoří 15kg, létat může do výšky tisíc 

metrů nad povrchem země, výstupy ve formě ortofot lze 

získávat s rozlišením 4cm, termosnímky s rozlišením 

20cm, digitální modely terénu s rastrem měřených bodů 

30cm a výškovou přesností 5-10cm. Rozpočet výroby této 

unikátní vzducholodi přesáhl 10 miliónů korun (obr. 2). 

Výsledky skenování nám byly po návratu do zasedací 

místnosti na DNT předvedeny a zástupce fi. Control Sys-

tem je doplnil dalším komentářem: „Výstupem je mračno 

bodů s průměrnou hustotou asi 500 bodů na metr čtvereč-

ní, digitální model terénu s výškovou přesností 2 cm. Ře-

šení OBS nevyžaduje speciální zaškolení, před zpracování 

dat probíhá automaticky v cloudu a řešení se zaměřuje na 

generování digitálních modelů terénu a výpočty kubatur. 

Součástí řešení je webový informační systém pro správu 

dat, výpočty kubatur, řezů, vzdáleností a tvorbu reportů. 

Systém je vhodný pro skládkové hospodářství. Další vý-

hodou metody měřeni Stop & Go je možnost provedení 

statistické analýzy a výpočet dosažené přesnosti výsledné-

ho modelu. Toto je možné díky analýze bodů na pře-

kryvných územích. Metoda dokáže bezpečně odhalit jaké-

koli náhodné ale i systematické chyby. Této garance přes-

nosti měření nelze principiálně dosáhnout u mobilních 

mapovacích metod. „Stop & Go“ metoda 3D laserového 

skenování má přes určitou polo-mobilnost stále vysokou 

rychlost měření, funguje i při nepřízni počasí (vítr, déšť, 

mráz) a i v prašnějším prostředí a proto je i ekonomicky 

výhodnější. „Stop & Go“ metodou 3D laserového skeno-

vání lze za jeden den změřit až cca 2km2. Měření vzdu-

cholodí je výhodnější při potřebě měření oblastí minimál-

ně 10km2/ den, ideálně 50km2/pár dní pokud je vhodné 

počasí s rychlostí větru do 5m/s.“ Výklad byl doplněn 

o prezentaci nového mobilního skeneru fi. Riegl 

(obr. 3, 4, 5). 

Bohužel do uzávěrky bulletinu SDMG se nám nepoda-

řilo provést porovnání skenování s fotogrammetrickým 

zaměřením skládky. Letecké měřické snímkování proběh-

lo až 13.12.2014. Nicméně se k tomu určitě vrátíme 

v některém z příštích vydání. Možná již bude k dispozici i 

porovnání s další metodou. V nejbližších dnech proběhne 

na stejné lokalitě snímkování s dronem (hexakoptrem) ve 

spolupráci s VÚGTK Praha a fi. UpVision Czech Repub-

lic.■ 

Ing. Stanislav Dejl (SD a.s.) a 

Ing. Marek Přikryl, Ph.D. (CSI a.s.) 

8. ROČNÍK SOKRATES 2 -  

PREZENTACE VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH 

ODBORNÝCH ŠKOL 
Okresní hospodářská komora (OHK) Most, Severní 

energetická, a. s. a Úřad práce České republiky, Krajská 

pobočka v Ústí nad Labem, pořádala ve dnech 

25. a 26. 11. 2014 v Městském divadle v Mostě pod zášti-

Obr.1: Skener Riegl připravený na vozidle pro „Stop & Go“ laserové 
skenování na homogenizační skládce uhlí v Tušimicích  

Obr.2: 12m dlouhá měřící vzducholoď, která umožňuje laserové skeno-
vání, fotogrammetrické a termometrické snímkování 

Obr.3: Prezentace výsledků měření skládky uhlí metodou „Stop & Go“ 
laserového skenování a online informačního systému 3Ddata.cz  

Obr.4: Základní výstup měření metodou stop & go“ laserového skeno-
vání skládky uhlí je mračno bodů s s průměrnou hustotou asi 500 

Obr.5: Výsledkem je digitální model terénu s garantovanou přesností s 
využitím například pro přesné výpočty kubatur 
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Neprodejné – pouze pro členy SDMG a pracovníky v oblasti důlního měřictví a důlní geologie 

SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

tou hejtmana Ústeckého kraje 8. ročník SOKRATES 2. 

Jedná se o prezentaci vysokých a vyšších odborných 

škol. Je určena žákům středních a studentům vyšších 

odborných škol a dalším zájemcům o studium na vyso-

kých a vyšších odborných školách. Zahájení se ujal před-

seda OHK Most a člen komise regionálního rozvoje 

Městské rady Most Ing. Rudolf Jung a poté hejtman ús-

teckého kraje Oldřich Bubeníček a ředitelka agrární ko-

mory Ludmila Holadová.  

Ve foyer divadla nabízely zájemcům o studium na 

vysokých a vyšších školách jejich pověření zástupci 

nejen z Mostu, ale i z dalších měst Ústeckého a Karlo-

varského kraje. Každá ze zúčastněných škol měla přidě-

lený svůj stánek, kde jste mohli najít informační letáčky 

o studiu. Celkem se této akce zúčastnilo jedenáct škol 

(Obr. 1). 

Představila se zde i naše Hornicko - geologická fa-

kulta VŠB-TU Ostrava. Zastupovali ji zaměstnan-

ci Institutu kombinovaného studia v Mostě (IKSM) Ing. 

Alena Straková a studijního oddělení z HGF v Ostravě 

paní Karla Dvořáková (obr. 2). Podpořit zájem o studium 

přišel i vedoucí IKSM Ing. Miroslav Seidl, Ph.D. (Obr. 

3) a Ing. Yveta Tomášková, Ph.D. (Obr. 2). 

Studium na Institutu kombinovaného studia v Mostě se 

od nového školního roku 2015/2016 rozšiřuje o nové obo-

ry. Jedná se o obory nám všem hodně blízké. Je to baka-

lářské studium Inženýrská geodézie a Důlní měřictví a to 

presenční a i kombinovaná forma. Doufejme, že veletrh 

vysokých a vyšších odborných škol, který uspořádala 

okresní hospodářská komora ve spolupráci s úřadem prá-

ce, přinese uspokojivý výsledek a to hojným počtem zá-

jemců o geodetický a měřický obor.■ 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

Obr. 1: Foyer divadla v Mostě s nabídkou studia 

Obr. 2: Zleva - Ing. A. Straková, Ing. Yveta Tomášková, Ph.D., Karla 
Dvořáková 

Obr. 3: Ing. Miroslav Seidl, Ph.D. a Karla Dvořáková  

Anička se modlí před Vánocemi a na konci modlitby 

zakřičí. - Ježíšku, dones mi kolo ! - Ježíšek není hluchý, 

domlouvá mu sestra. - Ale babička ano! 

 

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci 

pan Urbánek. „Manželka chce, abych jí pomohl s vánoč-

ním úklidem.” 

„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” 

rezolutně to odmítne ředitel. 

„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je 

na vás spolehnutí.”  

 

„Mami, tak Ježíšek skutečně existuje!” sděluje mamin-

ce Pepíček. 

„Jak to?” 

„Máme nového souseda a táta, když ho viděl, spínal 

ruce a volal: Ježíši Kriste, cos nám to sem poslal?!” 

 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se 

předvedeného muže: „Za co jste tady?” 

„Za předčasné vánoční nákupy.” 

„To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupo-

val?” 

„Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.” 

mailto:dana.vrublova@vsb.cz
http://www.sdmg.cz

