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SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí čtenáři, 

někteří ještě nečetli jarní úvodník a už máme léto! To by jeden nevěřil, jak ty tři 

měsíce rychle uplynou… A léto to letos vzalo pěkně z „vostra“ – úmorné vedro, 

bouřkové smrště a navrch pár tornád. Nevím, nevím, jestli to s tou inspirací 

Amerikou už opravdu nepřeháníme… 

To byl samozřejmě pokus o zlehčení nelehké a nečekané situace a takový malý 

oslí můstek na jih Moravy, kde plánujeme již druhý rok naši konferenci a věříme, 

že tentokrát to vyjde a po Covidu nepřijde třeba přírodní katastrofa, která, jak  

se právě ukázalo, nepotřebuje moc času a doslova za pár minut je „vymalováno“.. 

Ale věříme, připravujeme a v té souvislosti vyzýváme členy Společnosti k zaslání 

návrhů kandidátů na ocenění medailí akademika Čechury, která by mohla být 

předána na podzimní konferenci lidem, kteří mají podle vás přínos pro obor důlní 

měřictví a/nebo geologie. 

Připomínám, že součástí programu je i Sjezd, takže se přihlaste v hojném počtu, 

aby měl Sjezd nějakou váhu, a protože bude volena nová Rada, můžete zasílat 

také návrhy kandidátů na členy Rady SDMG. Je vhodné, aby kandidátů bylo více 

než míst v Radě. Někteří stávající členové již nebudou kandidovat, takže nové 

kandidáty potřebujeme. A potřebujeme i další „náplň“ do našeho Bulletinu, jenže 

autorů je málo nebo se stydí, proto v Radě diskutujeme návrh nějaké finanční 

motivace… 

Teď ale přeji všem hezké období prázdnin a pokud budete někde na dovolené, 

hlavně si odpočiňte, uvolněte se a prostě užijte si volna. 

 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

předseda Rady SDMG, z. s. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Prosíme Vás o zaplacení členských 

příspěvků ve výši 300 Kč za rok 

2021 ve prospěch účtu: 

10836071/0100 

VS: 2021 

Poznámka: jméno a příjmení 

NOVÝ PROFESOR V OBORU (viz na straně 4) 
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Mezinárodní konference Geodézie a Důlní Měřictví 2021 
XXVII. konference Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s. 

11. sjezd SDMG, z. s. 
 

20. – 22. října 2021, Hotel Zámeček Mikulov, K Vápence 6, Mikulov 
 

Záštita 

Organizátoři konference 
 

 

 

Partneři 

Programový výbor 

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

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D., místopředseda Rady SDMG, Hornicko-geologická fakulta, VŠB—TU 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 

prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D., Hornicko-geologická fakulta, VŠB—TU Ostrava 

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—TU Ostrava  
 

Témata 

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, inženýr-
ská 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 prostoro-
vých dat, plánování a projektování GIS technologií. 

Katastr nemovitostí: Legislativa, organizace a aktuální problémy v katastru nemovitostí, katastrální základ a katastrální sys-
témy, aplikace katastrálních dat, 3D katastr - perspektivy využití. 

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. 

Děkan 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. 

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 

www.hgf.vsb.cz/544 

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 15/2172, 708 33 Ostrava–Poruba 

http://www.sdmg.cz
http://igdm.vsb.cz/
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Organizační výbor 

Anotace a referáty 

Název, anotace (max. 15 řádků), klíčová sova – česky a anglicky. 

Text referátu (česky nebo slovensky) vkládejte do šablony, která je umístěna na stránkách společnosti. 

 

Pokud nebude článek vypracován v šabloně, 

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

Tištěn bude sborník anotací ve formátu A5. 

Závaznou přihlášku, pokyny a šablonu najdete na WWW.SDMG.CZ 

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

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 
místopředseda SDMG, z. s. 

tel.: +420 725 551 841 
dana.vrublova@vsb.cz 

Ing. Vít Sládek 
tel.: +420 725 298 586 

sladek@sdas.cz 

Ing. Petr Jadviščok, Ph.D. 
administrátor 

petr.jadviscok@vsb.cz 

Konferenční poplatky: 

 Zahrnují náklady na organizaci konference a stravování. 

Plné vložné do 17. 9. 2021 (bez referátu)        2 900 Kč 

Vložné s referátem odevzdaným do 17. 9. 2021             2 500 Kč 

Vložné na místě a po termínu                                        3 300 Kč 

Důležité termíny: 

Zaslání závažné přihlášky       3. 9. 2021 

Zaslání abstraktu v ČJ a AJ       3. 9. 2021 

Zaslání referátu v šabloně—bude recenzován  17. 9. 2021 

Zaslání referátu v šabloně—nebude recenzován 24. 9. 2021 

Pro firmy: 

Stánek      10 000 Kč 

Roll-up banner       5 000 Kč 

Reklama ve sborníku—A5 barva     2 000 Kč 

Časový rozvrh dne 20. 10. 2021 

Oběd      12:00 hod.  

Prezence     13:30 hod.  

Zahájení konference   14:00 hod.  

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

 

HOTEL ZÁMEČEK MIKULOV 

K Vápence 6 

692 01 Mikulov  

www.zamecekmikulov.cz/ 

 

Parkování je možné na hotelovém parkovišti.  

 

Ceny za ubytování včetně snídaně: 

Jednolůžkový pokoj 900 Kč 

Dvou a třílůžkový pokoj 700 Kč/osoba 

 

Společnost důlních měřičů a geologů, z. s., 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava–Poruba 
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NOVÝ PROFESOR V OBORU – prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D. 

V prosincovém čísle jsem psal, že máme 

tzv. „na spadnutí“ nového profesora 

v oboru, také jsem psal, že až to bude 

„sichr“, rádi zde o tom povíme více,  

a po půl roce velmi rád oznamuji, že už 

je to „sichr“. 

Poté, co 26. listopadu úspěšně absolvo-

vala inaugurační přednášku na téma 

„Analýzy přesnosti v kontextu je-

jich významu při realizaci geode-

tických a důlně měřických činnos-

tí“ před Vědeckou radou Hornicko-

geologické fakulty a následně 4. prosince 

také před Vědeckou radou Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava, 

po vyplnění haldy papírů pro Minister-

stvo školství a čekání na podpis prezi-

denta ČR, dne 4. června 2021 převzala 

na slavnostním ceremoniálu v pražském 

Karolínu od ministra školství Ing. Rober-

ta Plagy, Ph.D. jmenovací dekret a ofici-

álně se stala první českou profesorkou 

v oboru Důlní měřictví a geodézie. 

V tzv. řízení ke jmenování profesorem 

zúročila zkušenosti a úsilí věnované me-

zi-systémovým transformacím a analý-

zám jejich přesnosti jak v doktorském 

studiu, tak při výzkumu pro svou habili-

tační práci, a také své zapojení 

v měřických aktivitách Katedry geodézie 

a důlního měřictví VŠB-TUO zaměře-

ných nejen na připojovací a usměrňovací 

měření, ale také na práce s historickými 

mapovými podklady i moderní techni-

kou, kde všude je třeba pracovat s po-

suzováním přesnosti vstupních dat i vý-

sledků. 

K tomuto profesnímu úspěchu hrdě 

gratulujeme! 

Ing. Miroslav Novosad Ph.D. 

předseda Rady SDMG z.s. 
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Konečně jsme se dočkali. Po roční od-

mlce se 24. 6. 2021 v Městském divadle 

v Mostě konaly promoce absolventů 

bakalářského a magisterského studia 

Hornicko-geologické fakulty, Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava, studující na Institutu kombino-

vaného studia v Mostě. Letošní absol-

venti obdrželi diplomy a těm, kteří 

ukončili studium v loňském roce, byl 

předán pamětní list. Vědecká rada byla 

složena z významných osobností. Byli to: 

Mgr. Jan Paparega, primátor města Mos-

tu, Ing. Helena Veverková, předsedkyně 

Hospodářské a sociální rady  Mostecka, 

Ing. Pavel Kounovský, Ph.D., ředitel ob-

služných činností společnosti Coal Servi-

ces a.s.(v zastoupení za Ing. Petra Lence, 

generálního ředitele Vršanské uhelné, 

a.s.), Ing. Miroslav Seidl, Ph.D., vedoucí 

střediska Kohinoor, Palivový kombinát 

Ústí, s.p. (v zastoupení za Ing. Waltra 

Fiedlera, ředitele Palivového kombinátu 

Ústí), Ing. Jiří Varady, Ph.D., vedoucí 

oddělení OBÚ Most (v zastoupení za 

JUDr. Ing. Miloše Matze, Ph.D., předse-

dy OBÚ Most)a Ing. Lukáš Kopecký, 

DiS., vedoucí odboru komunikace  

a vnějších vztahů (v zastoupení za Ing. 

Iva Pěgřímka, Ph.D., předsedy předsta-

venstva a generálního ředitele, Severo-

české doly a.s.). 

 

PROMOCE V MOSTĚ 

Slavnostní zasedání Vědecké rady Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské—Technické univerzity Ostrava u příležitosti konání 

slavnostních promocí v Mostě  

Vědecká rada— První řada: (z prava) Ing. Helena Veverková, Ing. Jiří Varady, Ph.D., doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.,  

                                                              Druhá řada: (z rava) Mgr. Jan Paparega, Ing. Pavel Kounovský, Ph.D. 
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Z VŠB-TUO se promocí zúčastnili tyto 

významné osobnosti: prof. Ing. Jana Ku-

kutschová, Ph.D., prorektorka pro vědu  

a výzkum a to v zastoupení rektora VŠB

-TUO, prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D., 

proděkanka pro rozvoj a legislativu 

v zastoupení děkana HGF a doc. Ing. 

Vladimír Čablík, Ph.D. proděkan pro 

studium. 

 

Tou opravdu hodně důležitou osobou 

byl pedel, který držel po celou dobu 

insignii – žezlo Hornicko-geologické 

fakulty. Kdo si to nevyzkoušel, ani netu-

ší, jakou váhu žezlo má a držet ho po 

celou dobu ceremoniálu ve zdvižené 

poloze není opravdu jednoduché. Funkcí 

pedela byl pověřen absolvent naší fakul-

ty a současný doktorand Ing. Vít Sládek. 

Úlohy se zhostil skvěle. Sami můžete 

vidět na následujících fotkách. 

Z leva: prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D., prof. Ing. Jana Kukutschová, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. 

Absolventka stvrzuje slavnostní slib 
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Promoce proběhly za přísnějších podmí-

nek, které jsou v této době známy, bez 

jakýkoliv problémů a za maximální mož-

né účasti rodinných příslušníků. Na or-

ganizaci se podílely referentky studijního 

oddělení Bc. Dagmar Vranková a Ing. 

Renáta Zárybnická. Děvčata jsou to 

velmi šikovná a vše připravily a i do-

hlédly na průběh promocí opravdu vý-

borně. Dík také patří Ing. Markétě Rol-

číkové, Ph.D., Andree Herudkové (obě 

z Institutu kombinovaného studia Most) 

a dvěma studentům kombinované formy 

studijního programu Inženýrská ge-

odézie Janě Procházkové a Dušanu Pe-

trášovi za výpomoc v průběhu akce. 

Velký dík patří vedení divadla a panu 

primátorovi za možnost uspořádat pro-

moce v krásném prostřední mostecké-

ho divadla a to za velmi příznivých fi-

nančních podmínek, doslova nulových. 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

 

Absolventka bakalářského studia přednáší slavnostní slib 

Absolventi magisterského studia v hornických uniformách šli jako jedno tělo, jedna duše. Jen by to chtělo zapnout, ať to má ten správný ráz. 
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ŘEKNE-LI SE GEOMATIKA – JE TO APG! 

Dnes je tomu přesně 2 roky, kdy vznikla 
první informace o Asociaci podnikatelů 
v geomatice (ve zkratce APG) pro Bulle-
tin SDMG a od té doby se činnost APG 
rozjela naplno. Pracovní skupiny se plně 
věnovaly konkrétní problematice 
v rámci svých působností a výsledky  

se začaly postupně objevovat.  

Kmenovými členy APG se stala řada 
institucí, převážně geodetických firem 
které podnikají v geomatice.  Možnosti 
stát se podle stanov přidruženým čle-
nem APG, kdy se přidruženým členem 
APG může stát instituce, která vyvíjí 
činnost v oblasti geomatiky a není pod-
nikatelským subjektem, využily střední  
i vysoké školy, vědecké instituce, pří-
padně i jejich zaměstnanci. Přidružení 
členové tak mohou být, stejně jako 
kmenoví členové, členy pracovních sku-
pin APG a vyvíjet činnost v rámci jejich 
odbornosti. Mají, stejně jako kmenoví 
členové, přístup k exklusivním informa-
cím, mohou aktivně ovlivňovat další 
směřování oboru, zapojit se do realizace 
celospolečenských projektů, mohou  
se účastnit odborných seminářů a celko-
vě prospívají i v rámci propagace oboru 

geomatika. 

Činnost pracovních skupin, které tvoří 
skutečnou páteř asociace, se rozjela 
ihned po transformaci z komory na 
APG, pracovní skupiny se pravidelně 
scházely a to až do začátku roku 2020, 
kdy koronavirová pandemie zachvátila 
celý svět a práce všech skupin se reali-
zovala převážně formou dálkového pří-

stupu přesto poměrně úspěšně. 

Pracovní skupina pro vzdělávání, kde 
jsou přidruženými členy např. Střední 
průmyslová škola zeměměřická v Praze 
a Západočeská universita v Plzni se sou-
středila na vytvoření strategie pro výuku 
geomatiky a širokou spolupráci na tom-
to poli s cílem nabídnout informační  
i školící zdroje a zaujmout mladou gene-
raci pro studium oboru geomatika. 
V následujícím období – pokud to bude 
již možné – setkávat se osobně, by měl 
následovat cyklus přednášek, školení  

a další informační podpora. 

Velmi významnou roli v činnosti APG 
hraje pracovní skupina Geografické in-
formační systémy, neboť jejím ústřed-
ním tématem je digitální technická mapa 
na celém území České republiky. Členo-
vé této pracovní skupiny se podíleli na 
přípravě vyhlášky 393/2020 Sb. o digitál-
ní technické mapě kraje. Vedoucí pra-
covní skupiny Ing. J. Bradáč s předsedou 
představenstva Ing. M. Hrdličkou připra-
vili videoprezentaci APG na téma „DTM 
- nový impuls digitalizace“ určenou jak 
pro konferenci „ISSS Digital 2020“, tak 
pro obecnou propagaci DTM a souvise-

jící problematiky. Pracovní skupina pro 
Geografické informační systémy se rov-
něž zapojila do problematiky v oblasti 
digitalizace stavebního řízení, zpracovala 
připomínky k zeměměřickému a staveb-
nímu zákonu a za APG zpracovala při-
pomínky k věcnému záměru zákona  
o národní infrastruktuře pro prostorové 
informace. Podílela se též na přípravě 
konceptu Geoinfostrategie 2021+,  

na které se bude pracovat v roce 2021. 

Náplní činnosti další pracovní skupiny  
je katastr nemovitostí, která se věnovala 
zejména připomínkování novely ze-
měměřického zákona 200/1994 sb.  
o zeměměřictví. Dále se zabývala defi-
nováním problémů soukromých geome-
trů při vyhotovování geometrických 
plánů a přípravě dalších podnětů pro 
diskusi s ČÚZK – na příklad problema-
tickým ustanovením katastrální vyhlášky, 
opravám geometrického a polohového 
určení z úřední povinnosti a zejména 
možností podílet se na opravě katastrál-
ního operátu novým mapováním  
a v neposlední řadě též aktualizací ma-
pových značek a podobně. V současné 
době tato pracovní skupina plánuje pří-
pravu informativního letáku zaměřeného 

na tematiku katastru nemovitostí. 

Inženýrská geodézie je velmi významnou 
činností zejména v oblasti výstavby  
a průmyslu. Hluboce se činnosti této 
pracovní skupiny dotýká tvorba legislati-
vy pro digitalizaci stavebního řízení pod 
radou vlády pro informační společnost, 
což přispělo ke zviditelnění APG mezi 
státní správou a ostatními obory. I tato 
skupina se zabývala novelou zákona  
o zeměměřictví, vznikem nového sta-
vebního zákona a problematikou Digitál-
ní technické mapy ČR. Ve své další čin-
nosti se hodlá zaměřit na tvorbu ceníku 

geodetických prací. 

Vzhledem k významu, který je obecně 
přisuzován přijetí zákona o BIM 
(Building Information Method), tak pro 
tuto bezesporu v budoucnu velmi důle-
žitou disciplinu  vznikla pracovní skupina 
pro BIM, které se podařilo prosadit 
úlohu zeměměřického inženýra jako 
garanta přesnosti dat a zúčastnila  
se jednání pracovní skupiny SFDI, která 
se zabývá tvorbou datového standardu 
BIM ve všech stupních projektové doku-
mentace výstavby v rámci Ředitelství 
silnic a dálnic a Stavby železnic. Skupina 
se také věnovala pilotnímu projektu pro 
tvorbu BIM dokumentace mostů pro 
Ředitelství silnic a dálnic a aplikaci prin-
cipu inženýrské geodézie a BIM pro pro-
ces oprav silnic a dálnic. Byly také zahá-
jeny přípravné práce na projektu online 
vzdělávání zabývající se problematikou 

BIM. 

Řada členů APG se podílí na provádění 
pozemkových úprav, které mohou velmi 
mocně ovlivnit ochranu přírody a kraji-
ny na základě správně pojatých opatření 
realizovatelných v jejich správném pro-
vádění, což bylo a stále je zdůrazňováno 
na četných jednáních členů pracovní 
skupiny pro pozemkové úpravy. Byla to 
zejména jednání s Ministerstvem země-
dělství, Ministerstvem životního prostře-
dí, Ministerstvem pro místní rozvoj  
a výbory Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky pro zemědělství 
a životní prostředí s cílem navýšení fi-
nančních prostředků na pozemkové 
úpravy a propagaci významu pozemko-
vých úprav vůbec. Velké úsilí bylo vyvi-
nuto na jejich propagaci i v médiích a na 
sociálních sítích, k čemuž vznikl i krátký 
video spot. Členové pracovní skupiny 
pro pozemkové úpravy se také podíleli 
na připomínkování legislativy týkající  
se pozemkových úprav, tvorby nového 
metodického návodu a technického 
standardu pozemkových úprav a to pro-
střednictvím Hospodářské komory ČR 

a Státního pozemkového úřadu. 

APG se stala díky členství prakticky 
všech větších geodetických firem 
s přesahem jejich činností do geoinfor-
matiky, zapojením přidružených členů  
a svojí prací, propagací a publicitou včet-
ně navázání kontaktů a spolupráce 
s Českou komorou architektů  
a s Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
všeobecně respektovanou a odborně 

uznávanou organizací. 

 

V Praze dne 25.6.2021 

Ing. Jan Fafejta 
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K DEVADESÁTCE prof. ČERNÉHO 

Myslím, že prof. Ing. Ivo Černý, CSc.,  
je v odborných kruzích natolik známá 
osobnost, že jej není třeba nijak zvláště 
představovat, takže jen stručně 

z životopisu. 

Narodil se 9. 6. 1931 v Plzni, po gymná-
ziu absolvoval v r. 1954 báňské inženýr-
ství na VŠB v Ostravě, kde krátce půso-
bil jako odborný asistent, než nastoupil 
do praxe v OKR na Dole Prezident 
Gottwald, kde působil ve funkci vedou-
cího oddělení důlního měřictví a geolo-
gie. V r. 1960 získal vědeckou hodnost 
kandidát věd (CSc.) v oboru důlní mě-
řictví. Od r. 1962 působil na ředitelství 
OKD v Ostravě a stal se vedoucím Od-
boru důlního měřictví a geologie. V této 
funkci se mimo jiné zasloužil o zlepšení 
personálního obsazení a vybavení 
ODMG na závodech OKD, např. zajistil 
zřízení Gyrokompasové stanice OKD 
pro zpřesnění měření v dolech. Zaslou-
žil se o zavedení Jednotného souřadni-
cového systému pro důlní mapování pro 
sjednocení vedení důlních map v OKR. 
Ve funkci vedoucího odboru důlního 
měřictví a geologie působil také na Dole 
Jan Šverma v Ostravě, než se vrátil na 
Důl President Gottwald, kde v r. 1970 
byl jmenován náměstkem pro investice. 
Vědecko-pedagogickou hodnost docent 
obhájil v. r 1987, poté, co částečně pů-

sobil i jako vědecký pracovník v tehdej-

ším Hornickém ústavu ČSAV. 

V r. 1987 nastoupil jako vědecký pra-
covník na Hornicko-geologickou fakultu 
a do r. 1994 vykonával funkci ředitele 
Báňské měřické základny. V r. 1989 byl 
jmenován profesorem v oboru geodézie 

a důlního měřictví. 

Odborná a vědecká činnost prof. Čer-
ného je soustředěna zejména do oblasti 
vlivů dobývání, v dalším je soudním znal-
cem v oboru těžba, odvětví hlubinné 
dobývání ložisek se specializací pro důlní 
měřictví a mechaniku hornin. Za svou 
činnost obdržel řadu ocenění: Zlatou 
pamětní medailí VŠB, Medaili Jiřího Agri-
coly i Pamětní medaili Akademika Fr. 

Čechury. 

I přes pokročilý věk byl aktivní v oblasti 
odborných posudků, organizoval  
a účastnil se měřických aktivit zaměře-
ných na sledování pohybů povrchu ovliv-
něného hornickou činností, byl členem 
zkušebních státnicových komisí na VŠB-
TUO i zkušebních komisí při ČBÚ. Bo-
hužel od nástupu korona epidemie  
se jako člen ohrožené věkové skupiny 

veřejně méně angažuje.  

Gratulujeme k významnému jubileu  
a dovolujeme si popřát do dalších let 

zdraví, pohodu a vytrvalý zájem o obor 
a dění ve společnosti, nejen té naší 

(SDMG). 

Ing. Miroslav Novosad Ph.D. 

předseda Rady SDMG z.s. 

prof. Černý při přebírání pamětní medaile 
k 111. výročí založení Katedry geodézie  

a důlního měřictví (2018) 

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ PREZÍDIA ISM 2021 

Ve čtvrtek 20. května proběhlo 45. za-

sedání Prezídia ISM. Z hlediska účasti to 

bylo tentokrát jednoduché, prezenční 

část byla na China University of Mining 

and Technology a „zbytek světa“ byl 

připojen prostřednictvím aplikace VooV 

Meeting. Jednání probíhalo od 16:00 

pekingského času, takže u nás od pří-

jemných 10:00. Zkušenost zajímavá. 

Jednak forma jednání a pak také čínské 

vedení schůze. Čínská angličtina jedním 

slovem hrůza. Nemít před sebou vypsa-

ný program jednání, asi bych byl ztracen. 

Naštěstí se v průběhu do diskuse vložili 

profesoři Axel Preusse a Ryszard Hej-

manowski, kteří dokázali svými dotazy 

přetlumočit komunikaci do srozumitel-

né angličtiny. 

Vlastní jednání probíhalo podle stan-

dardního programu. Po formalitách jako 

je zahájení, přivítání účastníků, omluvách 

účasti a schválení programu začalo jed-

nání vzpomínkou na Martina Vrubla a 

symbolickou minutou ticha. Pak se pře-

šlo na organizační záležitosti. Protože 

loňským úmrtím prof. Anatolie Leontie-

viče Okhotina, minulého prezidenta ISM, 

přišlo Prezídium o jednoho viceprezi-

denta, byl navržen do funkce prof. Axel 

Preusse jako náhrada po dobu jednoho 

roku, než bude další kongres. Prof. Axel 

Preusse se ujistil, že je to skutečně jen 

na rok a s návrhem souhlasil. Dále 

v části národních reportů vystoupili: 

Kazachstán s prezentací Satbayev Uni-

verzity, prof. Ryszard Hejmanowski se 

zprávou o činnosti Komise č. 4, Maďar-

sko s prezentací „Maďarské důlní měřic-

tví a těžba“ a Rusko s podobně zaměře-

nou prezentací. 

V dalším jednání se plně projevila čínská 

„živelnost“ – přišli s návrhem ustavení 

nové „Komise 7 – Youth“ (Mládí), což 

narazilo na problém definice, co by 

vlastně mělo být náplní, a hlavně potře-

bou napřed změnit stanovy, aby umož-

ňovaly vznik další komise. V diskusi padl 

návrh, že by to šlo řešit pracovní skupi-

nou v rámci stávajících Komisí, což 

ovšem je třeba potvrdit kongresem, 

takže téma bylo odsunuto. V další disku-

si se jednalo o ocenění „vynikajících 

členů“ a jejich věku do 35 let. Protože 

nedošlo k nějaké shodě na věku a vůbec 

smyslu takové ceny, bylo nakonec téma 

také odloženo na osobní jednání prezí-

dia. V jednání o činnosti jednotlivých 

Komisí prohlásil prof. Ryszard Hejma-

nowski, že ISM musí určit, jak mají Ko-

mise organizovat činnost „bez balíku 

prostředků“ v podstatě na dobrovolnic-

ké bázi, což je za současného stavu těž-

ké. Padl také návrh udělat nějaký plán 

akcí… 

V závěru bylo potvrzeno pořádání Prezí-

dia 2022 v Krakově na 2-3 dny spolu 

s tematickým seminářem. Jednání bylo 

ukončeno ve 13:30. 

Ing. Miroslav Novosad Ph.D. 

předseda Rady SDMG z.s. 
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