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SLOVO ÚVODEM 
Vážení a milí čtenáři, 

věřím, že letošní netradiční jarní korona-virové období jste všichni zvládli bez 
úhony a s mírným nepohodlím v podobě roušek jste se zdárně prodýchali do 
léta, které (alespoň doufám) bude už trochu normálnější, pokud nám to ovšem 
zase nezkazí počasí, protože to už na můj vkus dlouho normální nebylo. Pakliže 
přechod od extrému k extrému nepředstavuje nový normál, na který je třeba si 
zvyknout… Počasí ale nezměníme, tak pojďme k tomu, co změnit můžeme. 

Naše konference se blíží, ale když vidím počet přihlášek, dere se mi na mysl text 
říkánky z mateřské školy – málo nás, málo nás, pojď ty (Vaše jméno) mezi nás. 
Součástí programu je i další Sjezd SDMG a je potřebná účast většiny členů. Budu 
doufat, že jen necháváte přihlášku na poslední chvíli, jak je u nás zvykem. 

Někteří však určitě nedorazí… Tímto bych rád připomněl neveselé záležitosti. 
V dubnu nás opustil Ing. Klát, který mě osobně vždy udivoval svým nadšením pro 
SDMG navzdory pokročilému věku. Další ztrátu pro „obor“ jsme zaznamenali 
počátkem června, kdy náhle (mrtvice) odešel minulý prezident a současný vicepre-
zident ISM Anatolij Leontievič Ochotin ve věku 62 let. Jeho nadšení pro ISM bylo 
až nakažlivé a hrdost na profesi důlního měřiče byla naprosto zřejmá a přirozeně 
inspirující. Škoda obou… 

Vzpomínat je hezké, ale truchlit nemá smysl. Život musí jít dál, jinak bychom  
se nikam neposunuli! Užijte si tedy léto, dovolené, odpočiňte si a nezapomeňte, 
po prázdninách v hojném počtu „sraz“ v Mikulově… 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 
předseda Rady SDMG, z. s. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Prosíme Vás o zaplacení členských 
příspěvků ve výši 300 Kč za rok 

2020 ve prospěch účtu: 
10836071/0100 

VS: 2020 

Poznámka: jméno a příjmení 
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Vážení čtenáři, 

dovolte mi malou osobní vzpomínku  
na profesora, kterého jsem znal sice 
krátce (od r. 2016), ale udivoval mě jako 
neobyčejně schopný člověk, který byl 
zároveň příjemný, vtipný, ochotný  
a nadšený pro důlní měřictví. 

Pracoval jako vedoucí Katedry důlního 
měřictví a geodézie na Irkutské státní 
výzkumné techn ické  un iverz i tě 
(www.inrtu.com) a v letech 2016-2019 
zastával  funkci  prez identa ISM 
(International Society for Mine Survey-
ing). Byl držitelem ocenění Čestný hor-
ník Mongolské lidové republiky, dále byl 
čestným profesorem na Karagandské 
s t á t n í  t e c h n i c k é  u n i v e r z i t ě 
v Kazakhstánu a na Liaoningské vědecko
-technické univerzitě v Číně. Byl oceněn 
zlatou medailí za přínos k rozvoji vzdělá-
vání a udržování spolupráce mezi Rus-
kem a Čínou. Byl členem Asociace pro 

vzdělávání a metodiku (FEMA), Akade-
mie báňských věd, Ústředního výboru 
Ruské společnosti důlních měřičů a také 
členem redakční rady časopisu „Herald 
of Mine Surveying“ na Státní technické 
univerzitě v Taškentu. Rád cestoval  
po světě za osvětou pro měřictví. 

Jeho cílem bylo pozvednout ISM jednak 
v povědomí veřejnosti i na poli vědec-
kém. Jistě si vzpomenete na vlajku, kte-
rou jsem představoval na minulé konfe-
renci – zmenšená kopie oficiální vlajky, 
kterou dostali všichni národní zástupci 
členských zemí. Stále slyším jeho hrdé 
„ISM Czechia“, když zvedal vlajku  
na zasedání Prezídia a já měl tu čest jít  
si ji převzít. Bylo to ono nakažlivé nad-
šení, které jsem zmiňoval v úvodním 
slovu. Ale aby nezůstalo jen u emocí, 
příspěvky publikované na kongresu byly 
za indexovány ,  t zn .  Poč í ta j í  se  
v akademickém světě jako regulérní 
výstupy, jinými slovy aktivní účast  

na kongresu už není jen výlet a setkání 
s fajn lidmi. Ve snaze přitáhnout mladé 
k měřictví organizoval pravidelně letní 
školy pro studenty, kde měli možnost 
pracovat s moderními přístroji. Mluvil 
(krom rusky) anglicky i čínsky, jeho pře-
klady během jednání byly geniální, pro-
tože vtipně doplňoval (obousměrně) 
různé poznámky – alespoň co jsem 
mohl posoudit z porozumění v Ruštině  
a Angličtině. Co mě zaujalo a vedlo 
k napsání tohoto textu je spousta hez-
kých věcí, které napsali někteří členové 
ISM v kondolenčních e-mailech. Je vidět,  
že to byl opravdu výjimečný a oblíbený 
člověk a podle mě je škoda, abyste byli 
o tato hodnocení ochuzeni. Abych  
to nepokazil překladem, nechávám 
v originále – možno zkopírovat do pře-
kladače (translate.google.com). 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 
předseda Rady SDMG, z. s. 

ANATOLIJ LEONTIEVIČ OCHOTIN 

Very sad news from Irkutsk, which I still 
can hardly believe.  

I still remember the fantastic ISM Con-
gress in Irkutsk September last year 
with the brilliant Gala Event and still see 
our proud ISM-President Anatoly 
Okhotin on the stage with the ISM-flag 
in his hand. 

What a superb event! 

During my term as ISM-Vice President I 
have met Prof Anatoly Okhotin in 2008 
in Kimberly/South Africa for the first 
time. I observed that with his charm, his 
sharp intellect and his exceptional 
knowledge and skills in mine surveying 
and adjacent disciplines and with his 

personality he could become a piece  
of luck for our community, the ISM. 
And so he did! A man like a volcano 
with his contagious enthusiasm in all his 
ISM future plans. Consequently he beca-
me 17th ISM-President and did an extra-
ordinary job with significant accom-
plishments for our Society! We are all 
very grateful that we had you, Anatoly 
as our president! You were the heart of 
ISM in your term as president and 
beyond! 

Legendary are your brilliant and witty 
translations (interpretations (;-)) from 
Russian and Chinese language to English 
during our ISM-Presidium Meetings!  

I will never forget.  

Beside that he was an admirable and 
very charismatic man, a philanthropist 
and mentor and a friend! 

… 

The mine surveyors-family lost one  
of its most prominent supporters and 
representatives and - a great friend! 

We will reserve the best memories  
of our colleague and friend. Rest in pea-
ce Anatoly! We will all miss you. 

 

Prof Dr Axel Preusse 
ISM President (2010-2013)  

I am not sure if right now I can fully 
comprehend this sad news from Irkutsk. 

In fact initially I’ve wanted to reject it on 
the bases of impossibility. 

Prof Anatoly Okhotin (for me just Ana-
toly) from our first meeting in 2008 in 

Kimberly, South Africa, became my clo-
se friend and the indispensable part  
of ISM. His participation in ISM acti-
vities, international promotion of the 
society and the great enthusiasm for 
ISM future plans could not be matched. 

 

With Anatoly’s passing we lost our 
current Vice-President, Past President 
and most importantly the great friend. 

… 

Dr Andrew Jarosz 
ISM President (2013-2016)  
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Please, accept ours and all Bulgarian 
mine surveyors the most sincerely con-
dolence for the untimely death of your 
husband and our colleague prof. Anatoly 
Okhotin, the man with a huge Siberian 
heart! 

He was a very charming and charismatic 
person, a brilliant lecturer, an ardent 
speaker, a witty interlocutor. We will 
remember him as energetic, smiling and 
friendly. 

We will reserve the best memories  
of our colleague and friend Anatoly, for 

his warmth, human kindness and his 
contribution to the development of 
cooperation between all mine surveyors 
specialists, especially in the last twenty 
years.  

Professor Okhotin's death is a terrible 
loss for his family and friends. It is  
a huge loss for the whole mine survey-
ing family. And for the science in gene-
ral. 

We want to assure you, that your family 
will always have best friends among the 
Mine Surveying Society in Bulgaria.  

Let us pay last honours to the memory 
of prof. Okhotin. 

We will always keep him in our memo-
ry with a deep respect. 

Prof. DSc Nikolay Valkanov 
Chairman of the Bulgarian Mine Surveying 

Union 
Prof. Dr. Stanislav Topalov 

Mine Surveying and Geodesy Dept. – Uni-
versity of Mining and Geodesy “St. Ivan 

Rilski” – Sofia – Bulgaria  

We were devastated to hear the news 
of Anatoly Leontyevich Okhotin’s pas-
sing. The effects of his loss are already 
being felt by those of us who had the 
honor and the privilege of working with 
such a brilliant mind. He had a mind like 
no other and he was a man unlike anyo-
ne. Before we met him we never truly 

understood what a mentor was. Altho-
ugh we had been offered help or guidan-
ce in the past, no one matched the 
heights of his kindness. My grief at his 
loss is thick and confounding. 

Yondon Gelen, 
Mongolian Mine Surveying Association  

Anatoly was a great communicator 
across languages and barriers. You alwa-
ys felt warmth when you were with him. 

… He was so kind to me over the 
years; several times,he called me for 
how we could cause ISM to continue to 

improve service to all mine surveyors.   
I was impressed by his outreach and 
follow-up.  He cared and wanted to 
make a difference.  

Frank Hart 
Past President, ISM, 1988-1991  

It's a very sad news for us. ISM lost  
a excellent former president and 
current Vice President; university stu-
dents lost a excellent professor; we lost 
a good friend. 

Zhengfu Bian, Prof Dr. 
 Vice President  

China University of Mining and Technology  

Anatoly Leontyevich lived a bright life, 
had a proactive attitude, was a truly 
cultured humanist, optimistic and  
a highly professional person. He was  
a really talented person who loved the 
life. 

Kornyakov Mikhail Viktorovich 
rector INRTU  
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Rád bych Vám představil krásnou knihu, 
kterou na konci roku 2019 jako svou 
neprodejnou publikaci vydaly Severočes-
ké doly a.s. Jejím autorem je Ing. Miro-
slav Klvaňa, dlouholetý člen naší společ-
nosti a bývalý zaměstnanec Severočes-
kých dolů a.s., kde pracoval mj. jako 
hlavní důlní měřič a vedoucí oddělení 
měřictví. 

Mirek ani v důchodu nezahálí. Je předse-
dou redakční rady Severočeských dolů 
a.s. a kromě jiného se dál věnuje důlní-
mu měřictví, konkrétně jeho historii.  
O tom právě svědčí představovaná pu-
blikace, která je završením Mirkovy ně-
kolikaleté práce. Tato krásná vázaná 
kniha jistě potěší nejen všechny důlní 
měřiče, ale i každého, kdo v hornictví  
a geodézii pracuje.  

V minulém Bulletinu jsme Vás zvali na 
XXVII. Konferenci Společnosti důlních 
měřičů a geologů, z. s. a II. Sjezd SDMG, 
z. s. do Mikulova. Jako další „lákadlo“  
je kromě místa konání právě tato krásná 
publikace. Atlas důlních map dostane 
každý účastník konference, který v říjnu 
do Mikulova přijede. 

Přidávám několik ukázek z Atlasu a tě-
ším se na setkání s Vámi v Mikulově, kde 
jako bonus navíc dostanete všechny 
mapy v digitální formě na flash disku.  
A teď už na dalších řádcích Mirek  
Klvaňa, protože nejlépe Vám představí 
knihu sám autor. 

Ing. Stanislav Dejl 
člen rady SDMG 

Hnědé uhlí se zde těží již od konce 18. 
století, v důlních mapách je to zdoku-
mentováno přibližně od poloviny století 
devatenáctého. Důlní mapy mají oproti 
psanému či mluvenému slovu tu před-
nost, že zobrazují důlní situaci tak, jak 
byla zaměřena, bez příkras nebo záměr-
ného zkreslování. Bohužel mohou něko-
mu připadat nesrozumitelné, protože 
používají značky a symboly, mluví tech-
nickou řečí.  

Pro občanskou společnost, obecně 
vzato, mají mapy starých hlubinných 
dolů jednu užitečnou vlastnost. I dlouho 
po uzavření dolů nám ukazují, kde jsou 
poddolovaná území, v jakých hloubkách 
a v kolika výškových úrovních se tam 
uhlí nebo jiná surovina dobývala a jaké 
to představuje riziko pro výstavbu bu-
dov, komunikací a dalších objektů na 
povrchu. Pro důlní mapy z tohoto atlasu 
to platí ovšem jen v případě dolu Sirius 

u Března u Chomutova a dolů Františka 
a Josef v blízkosti Radonic. Všechny 
ostatní doly jsou v území, kde veškeré 
uhlí vytěžily povrchovým způsobem 
Doly Nástup Tušimice, a to včetně uhlí, 
které zůstalo v zemi po důlní činnosti 
našich hornických předchůdců. 

To může vyvolat otázku „k čemu  
je nám znalost map dolů, po kterých  
v zemi nezůstala žádná stopa?"  

ATLAS DŮLNÍCH MAP ZANIKLÝCH DOLŮ KADAŇSKO-
CHOMUTOVSKÉHO REGIONU 

ATLAS DŮLNÍCH MAP SE PŘEDSTAVUJE 

 

Obr. 1 Atlas důlních map 
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To je podobné jako otázka „k čemu  
je nám znalost historie, která se zabývá 
časy dávno minulými?" Znalost hornické 
historie, v tomto případě zachycená  
v důlních mapách, nám pomůže pocho-
pit, co přispělo k rozvoji průmyslu  
ve zdejší oblasti. Nejen těžkého průmys-
lu, protože energii potřebuje ke svému 
rozvoji každý průmysl. Dále co urychlilo 
rozvoj železniční dopravy - opět je to 
těžba uhlí, která potřebuje kapacitní 
dopravu na velké vzdálenosti. Pravda 
ovšem je, že studium starých důlních 
map bude zajímat především odborníky 
v důlním měřictví a důlní kartografii, ale 
i v hornictví obecně, protože důlní mapy 
jsou nezbytnou součástí důlního podni-
kání. 

 Do atlasu byla zařazena i řada map důl-
ních měr. Důlní míry propůjčoval stát 
důlním podnikatelům prostřednictvím 
báňských úřadů. Podnikatel se stával 
držitelem propůjčených důlních měr, 
nikoliv majitelem. Držba důlních měr ho 
opravňovala k důlnímu podnikání, tj.  
k těžbě vyhrazených nerostů, ale sou-
časně mu ukládala povinnost nahradit 
majiteli pozemků způsobené škody. Pro-
to jsou na mapách důlních měr zpravidla 
zakresleny i pozemkové parcely včetně 
parcelních čísel. 

Věřím, že staré důlní mapy aspoň trochu 
zaujmou většinu lidí, kteří v hornictví 
pracují dnes, nebo pracovali v minulosti 
a že Atlas důlních map zaniklých dolů 
kadaňsko-chomutovského regionu tak 
splní svůj účel. Pokud někoho přivedou 
alespoň k zamyšlení nad hornickou his-
torií, když ne až k jejímu studiu, bude to 
pro mě určitý bonus navíc. 

S hornickým pozdravem Zdař Bůh! 
Ing. Miroslav Klvaňa 

 

 
 

 

 

 

Obr. 3 Důlní mapa hnědouhelného dolu Sct. Johann Täufer (Jan Křtitel) u města Března 
pana Josefa Gleisera z Dolního Jiřetína u Mostu 

Obr. 2 Mapa dolu Robert u Prunéřova (výřez) 
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Obr. 4 Průřez uhelného ložiska dolu Josef Oswald 
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VYŠLA HORNICKÁ ROČENKA 2019 

V květnu byla vydána Českým báňským 
úřadem ve spolupráci se Zaměstnava-
telským svazem důlního a naftového 
průmyslu a Těžební unií ve vydavatelství 
MONTANEX a. s. Hornická ročenka 
2019.  

Tato publikace přináší souhrnné infor-
mace o ekonomickém a technickém 
vývoji v hornictví za uplynulý rok  
i o stavu bezpečnosti práce a provozu 
v organizacích dozorovaných státní báň-
skou správou. Převážná část ročenky  
je věnována souhrnu technicko-
výrobních ukazatelů o těžbě nerostných 
surovin a zejména přehledu dat o nejvý-
značnějších organizacích, které působily 
v roce 2019 na území České republiky  
v oblasti hornické činnosti, činnosti 
prováděné hornickým způsobem, naklá-
dání s výbušninami a doprovodných 
činností. Ročenka obsahuje i podrobná 

souhrnná data o kontrolní a správní 
činnosti orgánů státní báňské správy  
a o činnosti dalších orgánů státní správy 
a vzdělávacích institucí v oblasti hornic-
tví v roce 2019.  

Podkladem pro zpracování ročenky byly 
informace získané formou dobrovolné-
ho dotazníkového šetření od jednotli-
vých oslovených organizací a institucí  
a z části vybraná souhrnná data 
z celostátního statistického šetření 
v rozsahu báňsko-technické evidence. 
Hornická ročenka je tak prvním veřejně 
dostupným zdrojem, který přináší kom-
plexní informace o vývoji báňského 
průmyslu za uplynulý rok. 

Zájemce o tuto publikaci odkazujeme 
na internetové stránky vydavatelství 
MONTANEX a. s. – www.montanex.cz. 

Ing. Martin Malíř 

Obr. 1 Hornická ročenka 2019 

KOMENTOVANÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY O DŮLNĚ MĚŘICKÉ DOKU-
MENTACI 
Vydavatelství Montanex, a. s., vydalo 
letos na jaře nové komentované úplné 
znění vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně 
měřické dokumentaci při hornické čin-
nosti a některých činnostech provádě-
ných hornickým způsobem, ve znění 
vyhlášky č. 158/1997 Sb., vyhlášky č. 
298/2005 Sb. a vyhlášky č. 382/2012 Sb.  

Publikace je primárně určena důlním 
měřičům a hlavním důlním měřičům, ale 
také dalším osobám, které s nimi spolu-
pracují, nebo se jinak spolupodílejí na 
provádění hornické činnosti, zejména 
otvírce, přípravě a dobývání ložisek 
nerostů. Doba vydání publikace reaguje 
na řadu dílčích úprav i významnějších 
změn, které od minulého knižního vy-
dání této vyhlášky v roce 1997 nastaly v 
legislativě zaměřené na oblast důlního 
měřictví a některé související činnosti. 
A nejsou to pouze výše uvedené noveli-
zační vyhlášky, ale i některé novely hor-
ního zákona. Z nich je nutno zvláště 
připomenout zákon č. 89/2016 Sb., kte-
rým se mění horní zákon, a kterým se 

do báňské praxe mj. zavedl nový institut 
tzv. báňsko-technické evidence (§ 29a). 
Tato evidence nahradila statistický vý-
kaz Hor (MPO) 1-01, který byl součástí 
každoročního programu statistických 
zjišťování vyhlašovaného ČSÚ. Podklady 
pro tuto evidenci získávají těžební spo-
lečnosti zejména z důlně měřické a geo-
logické dokumentace. Tento zákon rov-
něž stanovil zcela nové požadavky (§ 33j 
a § 33r) na vedení důlně měřické a geo-
logické dokumentace v souvislosti s 
plněním záznamní povinnosti pro účely 
nového způsobu výpočtu úhrady z vy-
dobytých nerostů a dokladování jeho 
správnosti. Odborná veřejnost jistě 
zvláště ocení vydání barevné přílohy č. 
3 – Značky v grafické důlně měřické 
dokumentaci po dlouhých 23 letech. 

O potřebnosti vydání vyhlášky svědčí 
mimo jiné i text předmluvy Ing. Martina 
Štemberky, Ph.D., předsedy Českého 
báňského úřadu.  

Ing. Martin Malíř 

Obr. 1 Báňské předpisy XII 
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FUNKCE PRO SNADNÉ A RYCHLÉ VYTVOŘENÍ PASPORTU, POLOHOPISU 
A VÝŠKOPISU V SOFTWARE CARLSON 
Pro snadné dosažení požadovaného 
výsledku při zpracování geodetických 
dat nebo mračna bodů, nabízí software 
Carlson v modulech Point Cloud, 
Survey a Construction funkci Field 
to Finish. Field to Finish (F2F)  
je „automatizační“ nástroj pro geode-
tické firmy, stavební inženýrství, ale  
i pro ty, kteří pracují s mračny bodů, 
vytvářejí pasporty, situace a mapy vel-
kých měřítek. V rodině Carlson není 
tato funkce žádnou novinkou, její sou-
částí je již více než 10 let a díky tomu  

je tato funkce velmi propracovaná  
a vyladěná do posledních detailů tak, 
aby pomohla šetřit čas v kanceláři pří 
zpracování dat. 

Co je vlastně Field to Finish? Je to 
všeobecný termín používaný k popisu 
procesu automatického kreslení dat 
z měření v terénu na základě popisu 
bodů a dalších kódů z terénu. 

Cílem správného použití Field to Fi-
nish je naučit se používat kódy (popisy) 
bodů a naučit správně kódovat i měřiče 

v terénu. Jestliže se měřiči v terénu 
neztotožní s kódováním při měření, tak 
je velký předpoklad, že rychlý automati-
zační nástroj Field to Finish je odsouze-
ný k neúspěchu. Vytvoří-li se po konzul-
taci s měřiči správně tabulka kódu  
se snadno zapamatovatelnými kódy,  
je tak zaručena oboustranná spokoje-
nost a použití funkce F2F. U použití 
funkce F2F při práci s mračny bodů platí 
stejné pravidlo. 

 

V softwaru se pokračuje následovně: 

Prvním krokem k úspěchu je vytvořit si 
tabulku kódů „Field to Finish“ (Obr. 1) 
například dle ČSN 013411 v modulu 
Survey. Tento krok nám pomůže v tom, 
že body nebo mračna jsou do výkresu 
vkládány s atributy nadefinovanými  
v kódu včetně hladiny, symbolu, velikos-
ti a typu čáry (správně nakódované bo-
dy se například spojí a vytvoří dle nade-
finování 2D křivku, 2D a 3D křivku 
nebo 3D křivku). Druhým krokem 
k úspěchu, vytváří-li se podklady 
z geodetického měření, je naučit se 
správně kódovat v terénu. Správně na-
kódované body v terénu dokáži vytvořit 
v kanceláři dle požadavků zadavatele 
například pasport během tří kliknutí 
(Obr. 2 a 3).  

Obr. 1 Tabulka kódů „Field to Finish“ 

Obr. 2 Kódované body 
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Výhodou je, že vytvořený blok kódů se 
může do totální stanice vložit a v teré-
nu pohodlně kódovat. Při práci 
v mračně bodů v modulu Point Cloud 
se vkládají body do mračna a kóduji se 

dle nastavené tabulky kódů (Obr. 4)  
a následně při exportu do výkresu do-
jde k vykreslení nastavených symbolů, 
typu čar atd. (Obr. 5 a 6).  

 

 

 

 

 

Obr. 3 Vytvořený pasport během tří kliknutí 

Obr. 4 Tabulka kódů v Point Cloudu 
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V případě, že bude zapotřebí do výkre-
su vložit dodatečně chybějící body 
s příslušnými kódy, tak není problém  
je vložit a vše se vykreslí dle nastave-
ní  tabulky kódu „F2F“. Jestliže se ve 
výkresu špatně spojí body liniových 

prvků, spojí se různé křivky, dá se výsle-
dek upravit pomocí „Field to Finish 
Inspektor“. 

Ing. Gabriela Ovesná, Ph.D. 

Obr. 5 Vložené kódované body v mračnu 

Obr. 6 Ukázka výsledku vykreslení z bodového mračna 
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Významné jubileum oslavila v květnu 
naše čestná členka SDMG. Nastoupila 
na Vysokou školu báňskou v roce 
1977. Pracovala jako sekretářka na 
katedře důlního měřictví. V létech 
1985 až 1991 studovala obor hlubinné 
dobývání ložisek. Po ukončení studia 
pracovala na katedře důlního měřictví, 
p o t é  n a  i n s t i t u t u  geodéz i e  
a důlního měřictví jako odborný asis-
tent. Od roku 1989 do roku 1998 
zastávala funkci tajemníka pro výzkum. 
Od roku 1994 byla členkou akademic-
kého senátu HGF a poté od roku 
1998 členkou akademického senátu 
VŠB. V létech 2006 až 2010 zastávala 
funkci  proděkanky Hornicko-
geologické fakulty. Kromě svých běž-

ných povinností se zasadila o rekon-
strukci sbírek Akademika Františka 
Čechury do současné podoby. 

Od roku 1991 je členkou Společnosti 
důlních měřičů a geologů. V letech 
1993 až 1996 pracovala v revizní ko-
misi. V roce 1996 byla zvolena do 
Rady SDMG, kde pracovala až do ro-
ku 2005. Významně se podílela na 
organizaci chodu naší Společnosti, a to 
především při přípravě konferencí. 
V roce 2014 jí byla za obětavou práci 
udělena medaile Akademika Františka 
Čechury.  

Přejeme jí pevné zdraví, hodně rodin-
ného štěstí a pohody! 

JUBILANTI 

80 Ing. Vladislav Filipec, CSc. 

 1. předseda Rady SDMG, z. s. 

70 Ing. Hana Štěpánková 

 VŠB—TU Ostrava 

60 Ing. Václav Šafář, Ph.D. 

 VÚGTK, v.v.i. 

55 Ing. Peter Ferančík 

 Angermeier Slovensko, s.r.o. 

 Ing. Filip Kobrle 

 GEFOS a.s. 

50 Ing. Václav Kudláček 

 SG Geotechnika a.s. 

 Hana Němečková 

 Severočeské doly a.s. 

 Ing. Jan Rambousek 

 Geodetická kancelář 

 Ing. Jiří Svejkovský 

 Severočeské doly a.s. 

 Sylva Talácková 

 VŠB—TU Ostrava 

45 Pavla Tymichová 

 Severočeské doly a.s. 

40 Ing. Pavel Hánek, Ph.D. 

 VÚGTK, v.v.i. 

30 František Fric 

 Coal Services a.s. 
 
 

Jménem redakce a všech  
důlních měřičů a geologů 

přejeme oslavencům pevné 
zdraví a mnoho úspěchů  

do dalších let! 

VÝROČÍ HANKY ŠTĚPÁNKOVÉ 

Obr. 1 Z jednání Rady SDMG, z. s. v roce 2005 

Obr. 2 Ve sbírkách Akade-
minka Františka Čechury 
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Ingredience: 
Ciabatta 8 šikmých krajíčků 
Osm velkých jahod  
Hrst bazalkových lístků 
Dvě lžičky olivového oleje 
Jedna lžička balzamika 
Sůl 
Chilli sušené 

Hermelín nebo sýr Brie 
 
 
 
 

Jahody nakrájíme na malé kostičky, 
přidáme olivový olej, chilli, sůl, balzami-
ko a nakrájenou bazalku. Vše promí-
cháme. Necháme odpočívat. 
Ciabattu dáme do toustovače a opeče-
me do zlatova. Na opečené toustíky 
dáme cca 5 mm silný plátek sýra a na 
půl minuty do mikrovlnné trouby. Lépe 
řečeno tak dlouho, až bude sýr měkký. 
Na ten pak naklademe jahodovou 
směs. Ozdobíme a můžeme podávat. 
Pro změnu lze místo bazalky použít 
mátu.  
Přejeme dobrou chuť :-) 

Dana Vrublová 
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Neprodejné – pouze pro členy 
SDMG, z. s.  

 
Své příspěvky, náměty a rady  

zasílejte prosím na adresu 
sdmgzs@hotmail.com 

Fotografie a obrázky ke článkům 
přiložte v originální velikosti 

BRUSCHETTA S JAHODAMI A HERMELÍNEM 

JAKÉ JSOU ÚČINKY  
JAHOD NA ZDRAVÍ? 
Jahody obsahují vysoké množství vita-
mínu C, ale třeba také vitamínu B.  
Zároveň jsou v nich obsaženy minerál-
ní látky jako draslík, železo nebo váp-
ník. Kromě toho, že organismu dodá-
vají tyto mikronutrienty, mají i další 
kladné vlivy na lidské zdraví. Pozitivně 
působí např. na kardiovaskulární sys-
tém (posiluj í  srdce), pomáhají 
při chudokrevnosti, cukrovce, dně, 
revmatismu a posilují nervovou sousta-
vu. Kromě toho je lze vyzkoušet 
při překyselení žaludku a účinkují rov-
něž při ledvinových, močových a žlučo-
vých kamenech. 
 
 

ZAJÍMAVOSTI  
O JAHODÁCH 
Na našem území jsou dnes jahody vel-
mi populárním ovocem, k jejich rozší-
ření ve větším míře však došlo až  
v 19. století. 
Ačkoli jsou jahody často označovány 
jako plody jahodníku, ve skutečnosti  
se nejedná o pravé plody. Jde totiž 
o souplodí nažek na šťavnatém zdužna-
tělém květním lůžku. 
Jahody svou svěží chutí a výrazným 
aroma fascinovaly lidstvo odedávna. 
Byly dokonce doby, kdy se jim říka-
lo „ovoce králů“. 
Existovalo však ještě další označení –
 „ovoce lásky“, protože prý měly pod-
porovat sexuální apetit. A skutečně 
mohou mít jahody kladný vliv na tvor- 

 
 
bu testosteronu a podporují krevní 
oběh v pohlavních orgánech.  
Jahody u nás rostou i ve volné přírodě. 
Jedná se především o tzv. lesní jahody, 
což jsou nepravé plody jahodníku 
obecného (Fragaria vesca). 

https://www.jimeto.cz/jahody/  


