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SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí čtenáři, 

už je to tak, máme tu prázdniny a ti šťastnější i dovolenou. Jaro zase uteklo, jako 

každý rok, ale ne každý rok máme na jaře seminář, za kterým se můžeme ohléd-

nout a hodnotit. Seminář pro DM a HDM v Pardubicích byl hodnocen převážně 

pozitivně. Pravda, ti, kteří si vylosovali Černého Petra v podobě ubytování 

v nerekonstruovaném patře hotelu, tento retro bonus asi plně neocenili, ale zase 

je o čem vyprávět. Účast byla nakonec nad očekávání, přes 70 lidí, a na zaslaný 

„zpětnovazební“ dotazník odpovědělo 33 účastníků, převážně DM a HDM (79 %). 

Ve své rozvernosti jsem u otázky Pohlaví dal i možnost „jiné“, ale tuto variantu 

nezatrhl nikdo, takže s potěšením mohu konstatovat, že u nás je taky svět ještě 

v pořádku. Nejvíce hlasů posbíral příspěvek o tvorbě dokumentace na SD a.s., 

těsně následovaný základy horního práva, starými důlními díly a DM dokumentací 

a BP, ostatní příspěvky byly s menším odstupem víceméně vyrovnaně. Tolik 

k semináři, zejména pro účastníky. 

Pro všechny pak připomínám podzimní akci – naši konferenci, tentokrát opět 

v osvědčené Plzni. Ti, kdo minule nestihli prohlídku v pivovaru, mají šanci na re-

parát, ale v plánu je i „hornicky“ orientovaná exkurze, takže i po odborné strán-

ce by to mělo být zajímavé. Jen všichni doufejme, že nás zase nezavřou do home-

officů, protože už zase straší jakýmsi virem, co na jaře stihli namíchat… Ale ne-

chci strašit a malovat čerta na zeď, takže psst, nic jsem neřekl. 

Užijte si léta, odpočiňte si, nenechte se otrávit nepřízní cenovek a nezapomeňte 

se přihlásit na konferenci v Plzni… 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

předseda Rady SDMG, z. s. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Prosíme Vás o zaplacení členských 

příspěvků ve výši 300 Kč za rok 

2022 ve prospěch účtu: 

10836071/0100 

VS: 2022 

Poznámka: jméno a příjmení 

Srdečně Vás zveme na 

Mezinárodní konferenci Geodézie a Důlní Měřictví 2022  

XXVIII. Konference Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s.  

19. – 21. říjen 2022, Hotel PRIMAVERA, Plzeň 

více informací na straně 2  
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Společnost důlních měřičů a geologů, z. s. 
VŠB—Technická univerzita Ostrava 
www.sdmg.cz 

 

Katedra geodézie a důlního měřictví 
Hornicko-geologická fakulta 
VŠB—Technická univerzita Ostrava 

 

Mezinárodní konference Geodézie a Důlní Měřictví 2022 

XXVIII. konference Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s.  

19. - 21. ŘÍJEN 2022, hotel PRIMAVERA, Nepomucká 1058/128, Plzeň 

ZÁŠTITA 

prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D. 

Děkanka Hornicko-geologické fakulty 

 

 Ing. Martin Štemberka, Ph.D. 

Předseda Českého báňského úřadu Praha 

 

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. 

Předseda představenstva a generální ředitel Severočeských dolů a. s. 

 Organizátoři konference 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., předseda Rady SDMG, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-Technická univerzita Ostrava 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D., místopředseda Rady SDMG, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-Technická univerzita Ostrava 

dr hab. inż. Tomasz Lipecki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH Kraków 

Dr.h.c. Prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc., Technická univerzita v Košiciach, prorektor pro vědu a výzkum 

doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD., Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnologií, Technická univerzita v Košiciach 

doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D., Hornicko-geologická fakulta, VŠB-Technická univerzita Ostrava  

prof. Dr hab. inż. Barbara Tora, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  

Programový výbor 

Geodézie, kartografie a důlní měřictví: 

Legislativa, organizace a výchova v oboru geodézie, kartografie a důlní měřictví, metody, technologie a přístroje, kartografické 

aspekty geodézie a důlního měřictví, digitální kartografie, geodynamika, inženýrská geodézie, deformační měření a další aplikované 

aspekty v geodézii a důlním měřictví, družicová, kosmická a astronomická geodézie, geodetické sítě a zpracování měření. 

Geografické informační systémy (GIS): 

Historie a současné trendy v GIS, modely dat a struktur, 3D vizualizace prostorových dat, plánování a projektování  

GIS technologií. 

Katastr nemovitostí: 

Legislativa, organizace a aktuální problémy v katastru nemovitostí, katastrální základ a katastrální systémy, aplikace katastrálních 

dat, 3D katastr - perspektivy využití. 

Severočeské doly a.s. 
Chomutov 
www.sdas.cz 

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. 
Plzeň 
www.geoindustry.cz 

Společnost důlních měřičů a geologů, z. s., 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba 

 Partneři 

Témata 
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Organizační výbor 

Ing. Vít Sládek 

člen Rady SDMG, z. s. 

tel.: +420 725 298 586  

sladek@sdas.cz 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

místopředseda SDMG, z. s. 

tel.: +420 704 652 070 

dana.vrublova@vsb.cz 

Anotace a referáty 

Název, anotace (max. 15 řádků), klíčová slova - česky a anglicky. 

 Text referátu (česky nebo slovensky), vkládejte do šablony www.sdmg.cz  

  

Pokud nebude článek vypracován v šabloně,  

NEBUDE v případě včasného odevzdání, BRÁNO V ÚVAHU VLOŽNÉ SE SLEVOU! 

Tištěn bude sborník anotací ve formátu A5. 

Ubytování zajišťuje Společnost DMG. Poplatky za ubytování si účastníci hradí na místě při příjezdu. 

 

Hotel PRIMAVERA 

Nepomucká 1058/128, Plzeň 

www.primaverahotel.cz/ 

 

 Parkování je možné na hotelovém parkovišti. 

 

Ceny za ubytování:  

Jednolůžkový pokoj  1 490 Kč/noc 

Dvoulůžkový pokoj  1 990 Kč/noc 

Třílůžkový pokoj   2 590 Kč/noc 

Cena za pokoj zahrnuje DPH, snídani formou bufetu a místní poplatky, internet, parkování 

Závaznou přihlášku a pokyny naleznete na WWW.SDMG.CZ  

Přihlášky, anotace a referáty posílejte na adresu sdmgzs@hotmail.com 

Společnost důlních měřičů a geologů, z. s., 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava–Poruba 

Konferenční poplatky: 

Zahrnují náklady na organizaci konference a stravování. 

Vložné zaslané na účet do 7. 10. 2022 (bez referátu) 3 300 Kč 

Vložné zaslané na účet do 7. 10. 2022 (s referátem) 2 900 Kč 

Vložné zaslané na účet po termínu (s referátem) 3 100 Kč 

Vložné na místě nebo zaslané po termínu 3 500 Kč 

Důležité termíny: 

Zaslání závazné přihlášky  do 23. 9. 2022 

Zaslání abstraktu v ČJ a AJ  do 23. 9. 2022 

Zaslání referátu v šabloně—bude recenzován  do 30. 9. 2022 

Pro firmy: 

Stánek  10 000 Kč 

Roll-up banner  10 000 Kč 

Reklama ve sborníku—A5 barva 2 000 Kč 

Časový rozvrh dne 19. 10. 2022 

Oběd 12:00 hod.  

Prezence 13:30 hod.  

Zahájení konference 14:00 hod.  

http://www.sdmg.cz
http://www.primaverahotel.cz/
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ČASTÉ ZÁVADY V DŮLNĚ MĚŘICKÉ DOKUMENTACI LOMŮ A PÍSKOVEN 

V předloženém příspěvku jsou uvedeny 

nejčastější příklady závad a nedostatků  

v důlně měřické dokumentaci lomů  

a pískoven zjištěných při kontrolách 

orgánů státní báňské správy. 

 

Závady v grafické části  

dokumentace: 

1. 

V základní mapě lomu není zakreslen 

hranice povolené hornické činnosti ne-

bo činnosti prováděné hornickým způ-

sobem (těžby), což je porušení § 14 

odst. 4 ve spojení s § 17 odst. 2 písm. c) 

vyhlášky č. 435/1992 Sb. – Pozn.: jedná  

se o horní hranu projektovaného 1. skrýv-

kového řezu, příp. 1. těžebního řezu, podle 

POPD / PVL (území, na kterém jsou povole-

ny skrývkové a těžební práce); příloha č. 3 

neobsahuje značku pro hranici povolené 

činnosti → hranici uvést ve vysvětlivkách; 

popis hranice: POPD / PVL (Novák 2008), 

OBÚ v Brně č.j. 2458/08 ze dne 

12.8.2008. 

2. 

V řezu není zakreslen závěrný svah  

a těžební báze podle POPD / PVL 

(Novák 2008), což je porušení § 18 odst. 

4 ve spojení s § 17 odst. 2 písm. c) vy-

hlášky č. 435/1992 Sb. 

3. 

V základní mapě lomu není zakreslena 

změna hranice dobývacího prostoru (zn. 

02.2.04), což je porušení § 17 odst. 2 

písm. c) vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

4. 

V základní mapě lomu je obecní hranice 

(zn. 02.1.04) zakreslena jako hranice k.ú. 

(zn. 02.1.05), což je porušení § 17 odst. 

2 písm. b) vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

5. 

V základní mapě lomu není zakreslena 

hranice bloků zásob, což je porušení § 

17 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 435/1992 

Sb. – Pozn.: příloha č. 3 neobsahuje značku 

pro hranici bloků zásob → hranici uvést  

ve vysvětlivkách. 

6. 

V řezu nejsou zakresleny hranice bloků 

zásob (i výškové vymezení), což je poru-

šení § 18 odst. 4 ve spojení s § 17 odst. 

2 písm. f) vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

7. 

V základní mapě lomu není zakreslen 

schválený odpis zásob výhradního ložis-

ka (zn. 05.2.01), což je porušení § 14c 

odst. 5 věty čtvrté horního zákona  

ve spojení s § 17 odst. 2 písm. f) vyhláš-

ky č. 435/1992 Sb. 

8. 

V řezu není zakreslen schválený odpis 

zásob výhradního ložiska (i výškové vyme-

zení), což je porušení § 14c odst. 5 věty 

čtvrté horního zákona a § 18 odst. 4  

ve spojení s § 17 odst. 2 písm. f) vyhláš-

ky č. 435/1992 Sb. 

9. 

V základní mapě lomu nejsou zakresleny 

průzkumné vrty, což je porušení § 17 

odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

– Pozn.: průzkumné vrty jsou zakresleny  

v grafických přílohách výpočtu zásob, příp. 

v mapové aplikaci České geologické služby 

( h t t p s : / / m a p y . g e o l o g y . c z /

vrtna_prozkoumanost/). 

10. 

V základní mapě lomu nejsou zakresleny 

průzkumné štoly a šachtice, což je poru-

šení § 17 odst. 2 písm. e) vyhlášky  

č. 435/1992 Sb. – Pozn.: tyto průzkumná 

díla jsou zakreslena v grafických přílohách 

výpočtu zásob, příp. v mapové aplikaci 

České geologické služby (https://

mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/). 

11. 

V základní mapě lomu není zakreslen 

rozvod elektrické energie, což je poru-

šení § 82 odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb. 

– Pozn.: ČSN 01 3411 Mapy velkých měří-

tek. Kreslení a značky. 

12. 

V základní mapě lomu není zakreslen 

tlakovzdušný rozvod, což je porušení  

§ 136 odst. 7 vyhlášky č. 26/1989 Sb.  

– Pozn.: ČSN 01 3411 

13. 

V základní mapě lomu není zakreslena 

inženýrská síť (el. vedení, plynovod, 

vodovod, atd.), což je porušení § 17 

odst. 2 písm. n) vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

– Pozn.: ČSN 01 3411 

14. 

V základní mapě lomu není zakreslena 

hranice ochranného pásma chráněného 

objektu, příp. zařízení (zn. 02.2.09), což 

je porušení § 17 odst. 2 písm. c) vyhláš-

ky č. 435/1992 Sb. ve spojení se zvlášt-

ním předpisem (např. § 30 zákona  

č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích; 

§ 8 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách;  

§ 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním le-

tectví; §§ 46, 68, 87 a příloha zákona  

č. 458/2000 Sb., energetický zákon; § 23 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech  

a kanalizacích; § 3 zákon č. 189/1999 Sb., 

o nouzových zásobách ropy, čl. II zákona  

č. 161/2013 Sb.; §§ 102 a 103 zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komuni-

kacích; § 21 zákona č. 164/2001 Sb., lá-

zeňský zákon). 

15. 

V mimorámových údajích základní mapy 

lomu je chybně uvedena zkratka souřad-

nicového systému jednotné trigonome-

trické sítě katastrální „JTSK“ místo „S-

JTSK“, což je porušení § 17 odst. 1 

písm. b) ve spojení s § 6 odst. 7 vyhlášky 

č. 435/1992 Sb. 

16. 

V mimorámových údajích základní mapy 

lomu je chybně uveden název organiza-

ce, což je porušení § 17 odst. 1 písm. j) 

vyhlášky č. 435/1992 Sb. – Pozn.: uvádět 

v souladu s obchodním rejstříkem (https://

or.justice.cz/ias/ui/rejstrik), příp. s živnosten-

ským rejstříkem (http://www.rzp.cz). 

17. 

V mimorámových údajích základní mapy 

lomu není uveden název ložiska, což  

je porušení § 17 odst. 1 písm. k) vyhláš-

ky č. 435/1992 Sb. – Pozn.: uvádět v sou-

ladu s osvědčením o výhradním ložisku  

a Surovinovým informačním systémem 

(https://mapy.geology.cz/suris/). 

 

Závady v souboru základní  

dokumentace: 

18. 

Dokumentace neobsahuje údaje o zaevi-

dování dobývacího prostoru (kniha/folio), 

což je porušení § 10 odst. 1 písm. b) 

vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

19. 

Dokumentace neobsahuje údaje o při-

pojovacím a hlavním polohovém a výš-

kovém měření, což je porušení § 10 

odst. 1 písm. f) a g) vyhlášky č. 435/1992 

Sb. 

20. 

Dokument není opatřen evidenčním 

číslem, datem posledního doplnění  

a ověřen hlavním důlním měřičem, což 

je porušení § 26 odst. 8 a § 35 odst. 1 

vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

21. 

Organizace nemá zpracovanou směrnici 

pro vedení účelové důlní mapy – Zá-

znamní povinnost pro účely úhrady  

z vydobytých nerostů (§ 33r horního 

zákona), což je porušení § 21 odst. 3 

vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

 

https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost/
https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost/
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
http://www.rzp.cz
https://mapy.geology.cz/suris/
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Závady v číselné části doku-

mentace: 

22. 

Výpočet neobsahuje porovnání dosaže-

ných odchylek s povolenými odchylkami, 

což je porušení § 12 odst. 2 písm. b) 

vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

23. 

Seznam souřadnic bodů základních důl-

ních bodových polí u bodů České státní 

trigonometrické sítě a zhušťovacích 

bodů neuvádí jejich evidenční jednotku, 

a to triangulační list, což je porušení  

§ 13 odst. 2 písm. a) vyhlášky  

č. 435/1992 Sb. 

24. 

Seznam souřadnic bodů základních důl-

ních bodových polí neobsahuje místopi-

sy a datum zaměření (příp. odkaz  

na výpočet souřadnic), což je porušení  

§ 13 odst. 2 písm. c) a e) vyhlášky  

č. 435/1992 Sb. 

25. 

Dokumentace neobsahuje evidenci  

a pohyb zásob ložiska, což je porušení  

§ 10 odst. 2 písm. e) vyhlášky  

č. 435/1992 Sb. 

K odstranění zjištěných závad a nedo-

statků je báňský inspektor oprávněn 

vydat závazný příkaz (§ 42 odst. 2 písm. 

b) ve spojení s §14 odst. 2 zákona  

č. 61/1988 Sb.). 

Porušením požadavku k zajištění bez-

pečnosti (např. § 22 vyhlášky č. 26/1989 

Sb.) se hlavní důlní měřič dopustí pře-

stupku podle § 44 odst. 2 zákona  

č. 61/1988 Sb. Za tento přestupek lze ve 

správním řízení uložit pokutu do 50 000 

Kč (§ 44 odst. 3 písm. a) zákona  

č. 61/1988 Sb.). Příkazem na místě lze 

uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč (§ 91 

odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.). 

Nutno rovněž znovu připomenout,  

že důlně měřickou činnost může vyko-

návat pouze organizace, které bylo ob-

vodním báňským úřadem vydáno opráv-

nění k hornické činnosti v rozsahu § 2 

písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. Právnická 

nebo podnikaj íc í  fyz ická osoba 

se dopustí přestupku tím, že provádí 

důlně měřickou činnost bez oprávnění 

(§ 44a odst. 1 písm. a) zákona  

č. 61/1988 Sb.). Za tento přestupek 

lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč  

(§ 44a odst. 4 písm. c) zákona  

č. 61/1988 Sb.). 

 

Ing. Marek Mikoláš, Ph.D. 

Český báňský úřad 

NOVÁ METODA LETECKÉHO MĚŘICKÉHO SNÍMKOVÁNÍ  

NA SEVEROČESKÝCH DOLECH A.S.  

Přechod k nové metodě letec-

kého měřického snímkování 

V průběhu roku 2021 jsme na Severo-

českých dolech a.s. přešli z „klasické“ 

metody leteckého měřického snímkovní 

(LMS) obou těžebních lokalit a výspek 

Dolů Nástup Tušimice (DNT) a Dolů 

Bílina (DB) k nové metodě LMS, pracov-

ně nazývané „DRON – MRAČNO“. 

Na odboru měřictví a geologie (OMG) 

je letecká fotogrammetrie využívána  

ke kubaturním výpočtům a mapovacím 

pracím více než 40 let. V průběhu této 

doby jsme postupně přešli od černobí-

lých fotografií přes barevné fotografie 

k digitálnímu snímkování. Vždy se jedna-

lo o LMS pomocí letadla, které neslo 

měřickou kameru. Zpracování snímků 

probíhalo metodou analytické aerotrian-

gulace (AAT), a fotogrammetři ve speci-

álních programech po provedení po-

třebných výpočtu stanovovali souřadni-

ce X, Y a Z jednotlivých objektů a teré-

nu. 

Dnes jsou k dispozici technologie, které 

umožnily přechod k nové metodě 

„DRON – MRAČNO“. Kamera již není 

nesena velkým letadlem, ale dronem 

nebo jiným bezpilotním prostředkem 

(UAV), viz obr. 1. Výstupem je kromě 

digitálních snímků především bodové 

mračno a ortofotomapa. Protože  

je UAV i kamera mnohem menší a me-

todika urovnání snímků je odlišná, je pro 

dosažených stejných požadovaných pa-

rametrů snímkování několikanásobně 

větší počet pořizovaných snímků.  

Hlavním produktem je tedy bodové 

mračno vytvářené z leteckých měřic-

kých snímků metodou obrazové korela-

ce ve speciálním programu Agisoft Me-

tashape Pro. Protože každý bod výsled-

ného bodového mračna má již souřadni-

ce X, Y a Z, fotogrammetři již nestano-

vují souřadnice měřených objektů  

a terénu. Provádí výběr a převod bodů 

mračna  do  vektorové  podoby 

v programu Carlson Point Cloud Adva-

nce. Základním atributem úspěšného 

zpracování mračna bodů je správná in-

terpretace hran terénu, bodů a dalších 

nadzemních objektů s ohledem na jeho 

další využití (např. zpracování důlně mě-

řické dokumentace a další navazující 

operace). 

 

Obr. 1: Dron DJI M300 RTK s kamerou DJI Zenmuse P1  



 

6 

Technické parametry LMS 

Barevné snímkování menšího rozsahu 

nazvané „lomy“ je prováděno 10x ročně 

a zahrnuje skrývkové a uhelné řezy, 

boční závěrné svahy a výsypky. Plošný 

rozsah činí na DB 39,4 km2 a na DNT 

23,6 km2. Barevné snímkování velkého 

rozsahu nazvané „lomy a okolí“ je pro-

váděno 2x ročně a zahrnuje kromě výše 

uvedeného navíc rekultivační plochy  

a předpolí. Plošný rozsah velkého LMS 

činí na DB 55,3 km2 a na DNT 45 km2. 

Kvůli značnému rozsahu je snímkování 

pro UAV, kromě nároků na povětrnost-

ní podmínky, značně náročné na čas. 

Proto je rozsah snímkování dále rozdě-

len na podoblasti podle priorit snímko-

vání pro případ, že z technických důvo-

dů nebude možné snímkování provést  

v rámci jednoho letového dne. Oblast 1 

- nejvyšší prioritu má oblast probíhající 

těžby. Oblast 2 - druhá v pořadí je ob-

last výsypek. Oblast 3 - třetí v pořadí 

jsou oblasti bočních svahů lomů, uhel-

ných skládek, předpolí a rekultivací.  

Oblast 4 - poslední je tzv. okolí při LMS 

velkého rozsahu, viz obr.2. 

Snímkování je v současnosti prováděno 

bezpilotním prostředkem (dronem) DJI 

M300 RTK, který nese kameru DJI Zen-

muse P1 s Full Frame čipem 35mm. 

Vlastní snímkování je provedeno tak, 

aby byl podélný překryt sousedních 

snímků 80% a příčný překryt 70%. Do-

dávané barevné digitální letecké 

měřické snímky musí mít velikost 

pixelu max 5,5cm, jsou ve formátu JPG  

a jsou georeferencované (nesou infor-

maci o souřadnici X,Y,Z středu snímku).  

Dalším obdrženým produktem je ge-

oreferencované bodové mračno. 

Požadovaná hustota podrobných bodů 

je min. 10 x 10cm ve standartních for-

mátech (LAS, E57, TXT…). Požadovaná 

přesnost podrobného měření pro mě-

řítko 1 : 1000 musí odpovídat min.  

3. třídě přesnosti (mXY ± 0,14m,  

mZ ± 0,12m). Přesnost dodaného bodo-

vého mračna musí být doložena výsled-

kem výpočtu AAT (aerotriangulace)  

s určením středních polohových a pro-

storových chyb na vlícovacích bodech. 

Požadovaná přesnost vlícovacích a kon-

trolních bodů musí odpovídat min  

2. třídě přesnosti (mXY ± 0,08m,  

mZ ± 0,07m). 

Posledním dodávaným produktem  

je barevná ortofotomapa s velikostí 

pixelu min. 5,5cm ve formátu TIFF  

+ TFW. Vše je dodáváno kvůli značné 

velikostí dat (desítky až stovky GB)  

na přenosném médiu (přenosný HDD). 

Prostřednictvím cloudu to v současnosti 

není možné. 

Příprava snímkování 

Na základě projektu snímkování  

je v terénu nutné instalovat a zaměřit 

tzv. vlícovací body (VB). V současnosti 

tuto činnost stále provádí pracovníci 

OMG. Hustota, geometrie rozmístění  

a přesnost zaměření VB zásadním způ-

sobem ovlivňuje dosaženou kvalitu  

Obr. 2: Oblasti snímkování DB podle priorit  
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a přesnost dodávaných produktů LMS. 

Pro dosažení výše uvedených parametrů 

LMS musela být po přechodu na novou 

metodu snímkování značně zvýšena hus-

tota VB v terénu. V praxi to znamenalo 

zvýšení počtu VB na více než dvojnáso-

bek. Tyto přípravné práce zaberou 

v závislosti na stavu terénu 3 – 5 pra-

covních dní na každé lokalitě. 

Přechodné období 

Přechod k nové technologii nebyl roz-

hodně jednoduchý. V prvních měsících, 

konkrétně v období květen 2021  

až srpen 2021, dodavatel nedodal použi-

telná data. Na kontrolních bodech byly 

chyby více než 1 metr, mračna jednotli-

vých oblastí na sebe výškově nenavazo-

vala (viz obr.3).  

Jako problematické se ukázalo také 

snímkování v průběhu několika dnů, 

v průběhu kterých docházelo ke změně 

terénu a postavení technologie, viz obr. 

4. 

Období prvních úspěchů 

Od září 2021 se situace začala zlepšovat. 

Dá se říci, že technologie DRON-

MRAČNO pro potřeby SD a.s. začala 

být použitelná teprve až po změně po-

stupu snímkování a zpracování bodo-

vých mračen (překryty oblastí a změny 

hranic na návrh OMG). A jak to všech-

no dopadlo se dozvíte v našem referátu, 

který připravujeme na Mezinárodní 

konferenci Geodézie a Důlní mě-

řictví 2022  a XXVIII. konferenci 

Společnosti důlních měřičů a geo-

logů, z. s., a to v termínu 19. - 21. 10. 

2022 v Hotelu PRIMAVERA v Plzni. 

Tím to vás srdečně zvu v říjnu do Plzně. 

Zdař Bůh. 

Ing. Stanislav Dejl 

ved. odd. měřictví SD a.s.  

člen rady SDMG 

 

Obr. 3: Chyby mračen—nenavazující mračna sousedních oblastí  

Obr. 4: Snímkování ve dvou dnech—dva stavy terénu a postavení technologie 
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