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Úvod 

 
 Pri povrchovom dobývaní nerastov sa stretávame s 

požiadavkou na dokumentáciu povrchu za účelom zisťovania 
postupu ťažby. Priestorové meranie povrchového lomu je 
vykonávané zvyčajne pravidelne podľa postupu ťažby, alebo 
v zmysle platných predpisov minimálne raz ročne.  

 Meraný je terén a objekty v lome, následne je zostavená 
Základná banská mapa, mapa povrchu a často aj 3D model 
lomu, ktorý slúži pre výpočet objemu vyťažených zásob. 

 Na získanie presného a detailného modelu, je potrebné merať 
čo najväčší počet bodov, čo je časove náročné. Vhodnou 
alternatívou ku klasickým metódam je použitie technológie 
terestrického laserového skenovania (TLS). 

 Aktuálnym trendom je využívanie bezpilotných leteckých 
prostriedkov - UAV pre fotogrametriu. Letecká fotogrametria s 
využitím UAV je pomerne lacnou a dostatočne presnou 
metódou na meranie lomov pre účely dokumentácie postupu 
ťažby. 

 



Ciele výskumu a legislatívne pozadie 

 

 Cieľom tohto článku je prezentovať využiteľnosť  lacných UAV 

nosičov (v rozmedzí 1000 - 1500 €) pri dokumentácii lomov.  

 V rámci nášho výskumu sme sa zamerali na overenie kvality 

digitálneho modelu povrchu lomu získaného fotogrametricky 

využitím lacného UAV. 

 Výnos MH SR č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri 

banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných 

banským spôsobom upravujúci presnosť geodetických metód 

použitých pri dokumentovaní lomov, predpisuje maximálnu 

dovolenú súradnicovú chybu podrobného bodu 0,12 m.  

 Hlavnou myšlienkou výskumu bolo preukázať, že presnosť 

modelu povrchu vytvoreného fotogrametricky využitím 

lacného UAV a kamery spĺňa toto kritérium presnosti.  

 



Záujmová lokalita 

 

 Záujmovým územím bol povrchový lom v lokalite Jastrabá - 

blízko Žiaru nad Hronom. V lome sa v súčasnosti začína 

ťažba perlitu. Pre ťažobnú spoločnosť je zaujímavé overiť 

lacnou a rýchlou geodetickou metódou postup ťažby na 

základe porovnania modelov terénu vytvorených z údajov 

získaných s časovým odstupom 1 rok.  

 Povrch terénu v lome je nespevnený a morfologicky členitý, 

čo komplikuje geodetické merania. V smere sklonu svahu sú 

na teréne početné ryhy, ktoré vznikli tečúcou vodou pri 

výdatných zrážkach. Tieto ryhy sú hlboké v priemere 15-20 

cm, ale niektoré dosahujú hĺbku aj 50 cm  



Záujmová lokalita 



Použité metódy a prístrojové vybavenie 

Na zameranie povrchu lomu boli v rámci nášho 

výskumu použité: 

 priestorová polárna metóda 

 UAV fotogrametria. 

 

Pri terestrickom meraní sa využívala: 

  univerzálna meracia stanica Leica FlexLine 

TS 02  

 

Pre fotogrametrické meranie bolo 

 použité: 

 UAV DJI Phantom Vision 2+ so 

zabudovanou 14 MPx FC200 kamerou 

 
 



Workflow 

 
 Terénne práce 

 Rekognoskácia územia 

 Tvorba bodového poľa a jeho GNSS a TS meranie 

 Zameraných bolo spolu 439 bodov tvoriacich základnú 
terénnu kostru a 10 vlicovacích bodov - fotogrametrických 
značiek. Pripojenie merania bolo vykonané 
prostredníctvom bodov banského bodového poľa v 
súradnicovom systéme S-JTSK (Systém jednotnej 
trigonometrickej siete katastrálnej) a výškovom systéme 
Bpv (Balt po vyrovnaní). 

 Fotogrametrické meranie UAV 

 Snímkový let bol vykonaný v 6 náletových pásoch vo 
výške 35 m nad priemernou výškou terénu. Vyhotovených 
bolo 135 snímok. Na transformáciu snímkového bloku do 
súradnicového systému S-JTSK bolo použitých 10 
vlícovacích bodov, ktorých súradnice boli určené 
terestricky využitím totálnej stanice.  

 



Workflow 



Workflow 

 
 Kancelárske práce 

 Transfer údajov do PC 

 Spracovanie leteckých snímok – Agisoft PhotoScan 

 Editácia súboru meraných údajov t.j. extrakcia dôležitých 
bodov – ground 

 Manuálne 

 Softvérovo – Trimble Realworks, TerraScan, 
PhotoScan 

 

 Tvorba 3D modelu lomu - point cloud – TIN, mesh 

 



Overenie presnosti určenia výšok bodov 

zmysle platnej legislatívy SR 
 

 Dosiahnutá presnosť sa overuje testovaním výsledkov na 

výbere podrobných bodov z testovaného územia (norma STN 

013410). 

 Testuje sa štatistická hypotéza, či výber zodpovedá zvolenej 

3. triede presnosti.  

 Testovaný výber pozostával z 237 bodov meraných 

referenčnou metódou (TS).  

 V týchto bodoch bola určená výška zo súboru bodov 

získaného fotogrametricky.  

 Vznikli dva súbory bodov, kde  prvý obsahuje body merané 

pomocou TS a v druhom sú tým istým polohovým 

súradniciam X,Y priradené zodpovedajúce výšky 

z fotogrametrického merania.  

 Test bol vykonaný na zvolenej hladine významnosti α = 0,05. 



Overenie presnosti určenia výšok bodov 

zmysle platnej legislatívy SR 
 

 Testovaný výber je charakterizovaný výberovou strednou 

výškovou chybou sH = 0,096 m.  

 Porovnaním vypočítaných hodnôt rozdielov výšok ΔHi 

a príslušného kritéria zisťujeme, že z testovaných 237 

výškových rozdielov 3 rozdiely (1,266% výberu) považujeme 

za nevyhovujúce  (ΔH = -0,250 m, ΔH = 0,438 m, ΔH = 0,820 

m).  

 

 Nevyhovujúce výškové rozdiely boli zo súboru meraní 

vylúčené, nový testovaný výber pozostávajúci z 234 bodov je 

charakterizovaný výberovou strednou výškovou chybou sH = 

0,073 m, výberová stredná výšková chyba sH vyhovuje kritériu 

pre nespevnený povrch. 

 



Overenie presnosti určenia výšok bodov 

zmysle platnej legislatívy SR 
 

 



Záver 

 

 Pre posúdenie vhodnosti nízkonákladovej UAV fotogrametrie 

ako alternatívnej metódy ku klasickým terestrickým 

geodetickým metódam sme realizovali výskum v povrchovom 

lome Jastrabá (stredné Slovensko). 

 Z pohľadu presnosti bolo cieľom splniť požiadavky platnej 

národnej legislatívy na meranie podrobných bodov v lomoch. 

 Môžeme konštatovať že z hľadiska presnosti nevyhovelo 

stanovenému kritériu iba 1,266 % testovaných bodov.  

 Výsledky testovania svedčia o tom, že nízkonákladová UAV 

fotogrametria poskytuje presnosť určenia výšok podľa STN 

013410 a výsledky spracovania týchto dát sú použiteľné pre 

tvorbu banskomeračskej dokumentácie. 



Záver 

 Z pohľadu detailnosti vytvorených modelov môžeme dokonca 

povedať, že takéto modely sú vďaka princípom digitálnej 

fotogrametrie a softvérovému spracovaniu leteckých snímok 

omnoho detailnejšie ako modely vytvorené iba z terestricky 

meraných podrobných bodov.  

 V súvislosti s využívaným UAV však treba poznamenať, že 

ich komerčné nasadenie v praxi je upravené pomerne prísnou 

legislatívou. Vykonávanie komerčných leteckých prác spojené 

s vyhotovovaním leteckým snímok podlieha povoľovaniu zo 

strany viacerých inštitúcií a úradov. Tento fakt môže odradiť 

viaceré subjekty, ktoré by sa chceli aktívne venovať tejto 

progresívnej metóde zberu geodát. 

 



Ďakujem za pozornosť 
 

   
doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. 

Ing. Ľudovít Kovanič, PhD. 

Ing. Vladislava Zelizňaková, PhD. 

Ing. Jana Palková, PhD. 

 

 
Ústav geodézie, kartografie a GIS, 

 Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach,  

Park Komenského 19, 040 01 Košice, SR 

 

 


