
  

 

   

   

SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí čtenáři, 
co říci úvodem? Jistě jste už celí žhaví, co bude 

na dalších stranách, ale nechcete vynechat úvod, abyste 
náhodou o něco důležitého nepřišli, a já nechci, 
ať na konci úvodu řeknete, že to byla ztráta času, jenže 
to je zodpovědnost, která mě trochu svazuje ruce 
(samozřejmě naštěstí jen obrazně), a protože do napsání 
úvodního slova se nikdo, navzdory mým výzvám, nehr-
ne a já, jedinec s perfekcionistickými sklony, vědom 
si počtu napsaných úvodů, se nechci opakovat, 
si vždycky říkám, o čem to tentokrát napíšu, a když pak 
celý zpocený (zase obrazně) něco „vypotím“ a pošlu 
do „tisku“, jsem velmi překvapený, že se někdo ozve 
s tím, že se mu to líbilo, což samozřejmě potěší, 
to se nebudu přetvařovat jako že ne, ale proč o tom píšu 
má ten důvod, že chci, ať víte, že na psaní úvodů nel-
pím a opravdu budu moc rád, když se přihlásí někdo 
jiný, ať už si myslí, že to napíše lépe, nebo prostě proto, 
aby byla nějaká změna, ale to už se začínám opakovat, 
takže nastal čas to souvětí ukončit. Mimochodem, 
kdo si všiml, že jak dlouho nebyla tečka?  

Dost planých řečí… Naše konference se zdá býti da-
leko, ale zdání klame, tak se nezapomeňte přihlásit 
a hlavně pošlete něco do odborného programu, ať má-
me z čeho vybírat. Také připravujeme nějaké semináře, 
tak sledujte naše webové stránky, kde bude malý for-
mulář pro průzkum zájmu, a šiřte osvětu, ať se tato in-
formace dostane i mimo členy SDMG. 

Užijte si krásné léto, hezkou dovolenou, příp. prázd-
niny, ať na podzim v plné síle a odpočatí můžeme po-
kračovat… 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., 

předseda Rady SDMG 
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Informace 
 

Své příspěvky, náměty a rady 
zasílejte laskavě na adresu 

 

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

tel.: 596 995 707 
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Členské příspěvky! 
Prosíme Vás o zaplacení členských příspěvků 

ve výši 300 Kč za rok 2019. 

 číslo účtu: 10836071/0100 
 VS: 2019 
 poznámka: jméno platícího 

• 20 let zkušeností při archiva-

ci měřicko geologické doku-

mentace v Polsku 
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JAK VZNIKALA ASOCIACE PODNIKA-

TELŮ V GEOMATICE 

Těžce. Jako vše, o co se pokouší soukromá sfé-
ra v našem oboru, ale nakonec - úspěšně… 

Potřebovala na to dva pokusy - první byl již 
v roce 2004, kdy po neúspěšné snaze o vznik 
zeměměřické komory ze zákona se skupina nad-
šenců rozhodla vytvořit protiváhu státnímu mo-
nopolu založením profesní organizace, která bu-
de mít za cíl především hájení zájmů soukro-
mých firem a osob samostatně výdělečně čin-
ných v geodezii a kartografii. 

Hlavním iniciátorem byl tehdy Ing. Miroslav 
Hrdlička, ke kterému se připojili Ing. Karel 
Vach, Ing. Robert Paul a Ing. Jan Fafejta. 

Vzorem se staly tehdy již fungující podnikatel-
ské svazy v řadě oborů našeho národního hospo-
dářství. Naší profesi byl tehdy nejbližší Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR a podle něho 
byly připraveny základní dokumenty nutné 
pro vznik a fungování připravovaného svazu. 
Pak následovalo období, ve kterém se měli začít 
hlásit zájemci o členství. Ačkoliv bylo toto ob-
dobí prodlužováno, nepodařilo se získat dosta-
tečný počet zájemců o vznik Svazu podnikatelů 
v geodezii a tak tato organizace tehdy nevznikla.  

Komora geodetů a kartografů však fungovala 
dál a čekala na vhodnou příležitost 
k opětovnému pokusu o vznik Zeměměřické ko-
mory ze zákona. Ta nastala v roce 2009 oslove-
ním doc. Koudelky (autora prvního návrhu zá-
kona o Zeměměřické komoře) k aktualizaci ver-
ze zákona z roku 2000. Tuto aktualizovanou 
verzi prezentoval osobně pan doc. Koudelka 
na komorou pořádané Konferenci úředně opráv-
něných zeměměřických inženýrů v dubnu 2011 
v Praze a na této konferenci byl tento návrh pře-
dán k posouzení předsedovi ČÚZK. 
V následujícím období bylo po angažování zku-
šeného lobbisty v roce 2014 ustoupeno od samo-
statného zákona a rozhodnuto jít cestou novely 
zák. 360/1992, kterým vznikly dvě komory: ko-
mora stavařů a komora architektů. Měla tedy 
jako třetí vzniknout komora zeměměřičů. Důvo-
dem této změny byla zkušenost z praxe 
v Poslanecké sněmovně spočívající ve snazším 
schvalování novel stávajících zákonů, než prosa-
zování vzniku úplně nového zákona. Tento pro-
ces, ačkoliv se z počátku zdál nadějný, nakonec 
v roce 2017 selhal po naprosté neústupnosti teh-
dejší ministryně pro místní rozvoj Šlechtové. 
A opakovala se situace z roku 2004, neboť ještě 
v roce 2017 vznikl podnět na vznik svazu podni-
katelů našeho oboru tentokráte nikoliv jako nová 
organizace, ale transformací ze stávající České 
komory zeměměřičů. Po důkladném zhodnocení 

stávající situace a též na základě zkušeností 
při pokusu založit úplně novou organizaci v roce 
2004, rozhodlo představenstvo o připravení ná-
vrhu na transformaci komory na podnikatelský 
svaz, což bylo v roce 2018 schváleno valnou 
hromadou.  

V rámci této přípravy bylo též rozhodnuto 
o širším záběru oboru zahrnujícím geodézii, kar-
tografii, fotogrammetrii, dálkový průzkum Ze-
mě, geografické informační systémy, územní 
plánování, pozemkové úpravy, GNSS a BIM. 
Byl tudíž přijat název Asociace podnikatelů 
v geomatice s tím, že asociace bude i nadále usi-
lovat kromě svých nových činností o vznik ko-
mory ze zákona a bude pokračovat ve většině 
dosavadních aktivit komory: sledování a připo-
mínkování legislativy oboru, pořádání odbor-
ných akcí, celoživotní vzdělávání, spolupráce 
s resortem ČÚZK, s odborným školstvím a též 
s ostatními spolky působícími v našem oboru. 
Na této „transformační“ hromadě byly přijaty 
nové stanovy, podle kterých bylo zvoleno před-
stavenstvo a dozorčí rada a APG začala realizo-
vat své cíle, kterými jsou: 
− Kultivace podnikatelského prostředí 

v geomatice 
− Prosazování a hájení zájmů všech členů aso-

ciace 
− Zachování konkurenčního prostředí, sledová-

ní vývoje cen na trhu v geomatice, dohlížení 
na etiku hospodářské soutěže a sledování 
kvality prací 

− Celoživotní vzdělávání a spolupráce osob 
podnikajících v geomatice 

− Spolupráce se školskou sférou – středními 
i vysokými školami a vědeckými institucemi 
činnými v oblast geomatiky 

Ihned po této transformační hromadě začala 
APG svoji činnost a postupně uzavřela dohodu 
s MMR na zapojení asociace do připravovaných 
expertních týmů, zúčastnila se sněmu starostů 
Středočeského kraje, představila se na konferen-
ci Aliance pro bezpilotní letecký průmysl, vstou-
pila do Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
a představila se na konferenci zákazníků firem 
GEPRO a ATLAS. Dále se APG  představila na 
valném shromáždění Rady evropských zeměmě-
řičů v Barceloně jako nástupce České komory 
zeměměřičů a oficiální zástupce českých geode-
tů v této radě, kde připojila svůj podpis na kodex 
profesionální kvalifikace zeměměřiče. 

Začaly fungovat pracovní skupiny, do kterých 
se hlásili členové APG podle svých zájmů a pra-
covních zkušeností. Činnost těchto skupin 
se rozjela během roku 2018 a na valné hromadě 
v dubnu 2019, která se konala v hotelu Floret 
v Průhonicích již byly prezentovány první vý-
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sledky jejich činnosti. Na příklad pracovní sku-
pina pro vzdělávání začala spolupráci s pražskou 
zeměměřickou průmyslovkou a se Západočes-
kou univerzitou, pracovní skupina pro katastr 
nemovitostí zahájila spolupráci s ČÚZK vytvo-
řením společné diskusní platformy, pracovní 
skupina pro inženýrskou geodezii se začala an-
gažovat v problematice metody BIM (proběhla 
velmi úspěšná akce na toto téma za účasti řady 
odborníků z řad projektantů, stavařů i investorů 
v prostorách pražského Centra pro architekturu 
a městské plánování), pracovní skupina pro geo-
informatiku zahájila úspěšné jednání na téma 
digitální technické mapy - DTM a jí zpracované 
memorandum podepsala řada významných insti-
tucí včetně ICT Unie a ČÚZK, pracovní skupina 
pro pozemkové úpravy kontaktovala Českou 
komoru poskytovatelů pozemkových úprav, jed-
nala s rektorem České zemědělské univerzity, 
s ministrem zemědělství M. Tomanem, 
s ministrem pro životní prostředí R. Brabcem, 

realizovala setkání se všemi členy zemědělského 
výboru Poslanecké sněmovny atd.  

V současné době asociace zpracovává připo-
mínky k novele zákona o zeměměřictví a pra-
covní skupiny pokračují v plnění svých rozpra-
covaných akcí a postupně přecházejí na formu 
vzdálených setkání využívajících možností po-
skytovaných internetem. Webové stránky 
www.apgeo.cz obsahují důležitá fakta o asociaci 
a též poskytují permanentně aktuální informace 
o dění v asociaci. 

Transformace komory na asociaci podnikatelů 
v geomatice se zdařila a závěrem lze zcela jistě 
konstatovat, že soukromá sféra v geomatice má 
nyní profesionální organizaci, která se stává dů-
stojným partnerem jak pro jednání s orgány stát-
ní správy a samosprávy tak i s ostatními vý-
znamnými institucemi v naší zemi i v zahraničí. 
 ■ 

Ing. Jan Fafejta 

 

 

Obr. 1: Znázornění státní hranice, důlně ochranného prostoru a hraničního pilíře v místě hraniční řeky. 

DVOUSTRANNÁ MEZIVLÁDNÍ ČESKO-POLSKÁ KOMISE V NOVÉM 

SLOŽENÍ ODSOUHLASILA TĚŽBU NA DOLE ČSM OKD, A.S. A NÁHRADU 

DŮLNÍCH ŠKOD NA POLSKÉM ÚZEMÍ 

http://www.apgeo.cz
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Potřeba schválení dobývání porubu 463 000 
v 0. kře lokality Sever Dolu ČSM bylo iniciací 
svolání 24. zasedání Dvoustranné mezivládní 
komise (DMK) pro komplexní řešení problema-
tiky dobývání černého uhlí na česko-polské hra-
nici. Takto lze ve zkratce shrnout výsledek 
dvoudenního jednání, které proběhlo v Těrlicku 
České republice. 

 Svolávání této dvoustranné mezivládní komise 
se řídí vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí 
č. 16 z roku 1986, ve které je uloženo, že dobý-
vání všech porubů, které se nacházejí 
v hraničním pilíři, musí být projednáno a odsou-
hlaseno touto komisí. Je to neodmyslitelná sou-
část báňské procedury, spojené se schvalováním 
hornické činnosti pro přípravu a dobývání poru-
bů na Dole ČSM, a to díky unikátnímu umístě-
ní  dobývacího prostoru Louky podél společné 
hranice s Polskem. Nad rozsah povinností vy-
plývající z ustanovení vyhlášky je rovněž 
s polskými partnery schvalováno dobývání poru-
bů na Dole ČSM  v důlním ochranném prostoru, 
jež stanoven pro každou uhelnou sloj zvlášť a je 
konstruován po obou stranách společné česko -  
polské hranice, tedy na české i polské straně hra-
niční řeky Olše. 

Odlišnost obou pojmů spočívá v geometrické 
konstrukci těchto oblastí, hraniční pilíř je umís-
těn ve vzdálenosti 50 m po každé straně od spo-
lečných státních hranic určených v příslušných 
hraničních dokumentech a je tvořen svislým 
průmětem této čáry do příslušných slojí. Oproti 
tomu důlní ochranný prostor je určen na povrchu 
pásmem o šíři 20 m po každé straně společných 
státních hranic, v pokryvu plochou pod úhlem 
60 stupňů od kraje tohoto pásma a v karbonu 
pod úhlem 70 stupňů. Tento prostor je tedy 
pro každou sloj o jiné velikosti s tím, 
že s rostoucí hloubkou uložení sloje rovněž roste 
i vzdálenost od státní hranice. 

 Jednotliví členové této komise jsou při 
tom jmenování na české straně náměstkem mi-
nistra Ministerstva průmyslu a obchodu 
a na polské straně jsou členové komise schvalo-
váni vicepremiérem polské vlády. Podle těchto 
pravidel se tak na tomto zasedání sešlo 20 členů 
obou stran mezivládní komise, kteří zastupují 
orgány státní báňské správy obou zemí, zástupce 
ministerstva financí a ministerstva průmyslu 
a obchodu, vedoucí zaměstnance vodoprávních 
úřadů a v neposlední řadě náměstka města Kar-
viné a vedení obcí Zebrzydowice a Haźlach 
a odborných zaměstnanců OKD, kteří jsou 
do komise jmenování náměstkem MPO. 

 „Odsouhlasení nové plochy pro dobývání 
v důlně ochranném prostoru (DOP) podél státní 
hranice bylo jedním z hlavních bodů,“ Na tomto 

se shodli ředitel pro strategii Ing. Pavel Hadrava, 
Ph.D., který zastává post zástupce předsedy čes-
ké části DMK se závodním Dolu ČSM Ing. Kar-
lem Blahutem, MBA., jenž vykonává funkci 
předsedy stálé pracovní skupiny hornicko-
geologické. Zasedání komise probíhalo poprvé 
pod vedením nového předsedy a české části 
Ing. Radima Mžyka, ředitele 1. odboru z ČBÚ, 
který se pochvalně vyjádřil ke stavu náhrady 
důlních škod na polském území v souvislosti 
dobýváním v blízkosti společné hranice, o nichž 
referoval Ing. Radim Tabášek z pozice předsedy 
komise důlních škod. Tento postup OKD 
je v posledních letech pozitivně vnímán zástupci 
polských obcí a současně také předsedou polské 
části komise Piotrem Wojtachou z WUG. DMK 
probrala také aktuality o probíhající hornické 
činnosti v důlně ochranném prostoru, vyřizování 
požadavků na odškodnění důlních škod na pol-
ské straně, hodnotila seizmické jevy za období 
od posledního zasedání (červen 2016) a porov-
návala prognózované velikosti ovlivnění po-
vrchu se skutečně naměřenými hodnotami. 

Slavnostní podepsání dvojjazyčného protokolu, 
jež stvrzují svým podpisem předsedové české 
a polské strany komise, bylo provedeno za pří-
tomnosti výkonného ředitele Ing. Michala Heř-
mana. Nastupující ředitel plynulou polštinou 
poděkoval všem účastníkům 24. zasedání DMK 
za odvedenou práci a po představení nového ře-
ditele provozu OKD Ing. Zbyška Folwarczného 
zdůraznil, že klade velký důraz na schopnost 
pozitivní komunikace OKD s ostatními účastní-
ky procesu spojeného s hornickou činností 
bez rozdílu, zda se nacházejí na levém či pravém 
břehu hraniční řeky „Olzy“. Zasedání komise 
umožnilo navíc promítnout do závěrečného pro-
tokolu témata, jež jsou velmi důležitá pro polské 
účastníky zasedání, neboť další projednávání 
česko polské problematiky spojené s dobýváním 
porubů v DOP na Dole ČSM na této nejvyšší 
úrovni proběhne až za několik let, kdy opět na-
stane potřeba schválení dobývání nového poru-
bu, jenž dosud nebyl předmětem jednání. 

Obr. 2: zleva předseda polské části Piotr Wojtacha, předseda české 
části Radim Mžyk, výkonný ředitel OKD Michal Heřman a vpravo 

ředitel provozu OKD Zbyšek Folwarczny. 
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Závěrem lze tedy pouze konstatovat, 
že náročná příprava a práce všech zainteresova-
ných při řešení úkolů vyplývajících ze svolání, 
organizace a zajištění průběhu 24. zasedání 
DMK byla korunována úspěchem v podobě sou-
hlasu komise s dobýváním porubu 463 300 
a schází již pouze poděkování všem zaintereso-
vaným za velmi kvalitně odvedenou práci. ■ 

Ing. Robert Vochta, Ph.D. 

20 LET ZKUŠENOSTÍ PŘI ARCHIVACI 

MĚŘICKO GEOLOGICKÉ DOKUMEN-

TACE V POLSKU 

V tradičním polském hornickém městě Zabrze 
proběhl dne 6. 6. 2019 seminář pod záštitou ná-
městka předsedy Wyźszego Urzadu Górniczego 
(WUG) v Katovicích Ing. Piotra Wojtachy 
na téma „20 let zkušeností při archivaci měřicko 
geologické dokumentace zlikvidovaných důl-
ních podniků ve WUG v Katovicích“, což je vr-
cholný orgán státní báňské správy v Polsku 
a jeho ekvivalentním úřadem je ČBÚ v Praze. 
Seminář probíhal ve velmi reprezentativních 
prostorách budovy „Řetízkových koupelen mu-
zea uhelného hornictví“ za hojné účasti odborní-
ků z řad odborné veřejnosti, státní báňské sprá-
vy, výzkumného ústavu GIG a několika pol-
ských vysokých škol, které se věnují výuce spo-
jené s přípravou technických kádrů 
pro v současné době velmi oslabený, ale na čes-
ké poměry stále velice rozsáhlý průmysl spojený 
s těžbou nerostného bohatství v Polsku.   

Seminář umožnil prezentovat zainteresovaným 
odborníkům historii vzniku archívu při WUG, 
jeho význam s ohledem na opětovné využití 
a revitalizaci pozemků, jež byly v minulosti zatí-

ženy hornickou činností a hlavně obrovský pří-
nos z hlediska bezpečnosti umístění staveb, 
a to zejména s ohledem na mapové podklady 
z dob hornické činnosti zejména před 2. světo-
vou válkou. Na několika snímcích 
v prezentacích byl tento bezpečnostní přínos de-
monstrován v reálných případech, kdy 
s ohledem na nedostatek relevantních podkladů 
došlo k vydání souhlasu ke stavbám, jež podle 
běžně dostupné měřické dokumentace důlních 
podniků, provozujících v době nedávno minulé 
nebo dokonce i současné hlubinnou těžbu, ne-
měly být ovlivněny či ohroženy žádným pozem-

ním dílem. V několika případech však došlo 
k poněkud bizardním případům, kdy došlo 
po dokončení stavby v horizontu i několika desí-
tek let k propadům půdy, a to z důvodu umístění 
stavby přímo v místech, kde byly situována 
a později likvidována otvírková díly, ať již 
v podobě šikmých štol či dokonce svislých jam. 

Archiv WUG přitom shromažďuje důlně mě-
řickou dokumentaci (DMD) od roku 1999, při-
čemž se opírá o databázi DMD, kterou je povi-
nen hlavní důlní měřič vést podle nařízení prezi-
denta Polska z roku 1930. Následnými legisla-
tivními kroky bylo zřízení Hornického práva 
v roce 1953 a Geologicko hornického práva 
v roce 1994, kde byla tato povinnost potvrzena. 
Posledním počinem v oblasti vedení DMD 
v Polsku je vyhláška ministerstva životního pro-
středí, v níž je specifikován obsah, rozsah údajů 
a především způsob a režim předávání DMD 
po ukončení hornické činnosti a likvidaci otvír-
kových důlních děl. Prvním likvidovaným do-
lem, který předával kompletní DMD do archivu 
WUG byl shodou okolností Důl Morcinek, který 

Obr. 1: Ukázka propadnutí půdy v místě bývalé jámy z podpovrchového dobývání cínu. 
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byl uzavřen v roce 1998 a zlikvidován v roce 
2000. Důl Morcinek byl specifický svou lokali-
zací, neboť se nacházel v bezprostřední blízkosti 
státní hranice a ve vzdálenosti cca 3 km od měs-
ta Karviné proti toku hraniční řeky Olše.  

Inspirací a mustrem pro způsob archivace 
z hlediska digitalizace, ukládání, ochrany, 
pasportizace a nakládání s DMD byl systém za-
vedený ve Velké Británii v Bretby, kde je provo-
zován Mining Records Office jako součást 
The Coal Authority v Burton-on-trend. Současný 
systém však samozřejmě již nahradil tehdejší 
archivaci na mikrofilmech formou digitalizace 
podkladů, ovšem začlenění Centra měřicko geo-
logické dokumentace zlikvidovaných důlních 
podniků ve schématu WUG zůstává. 

Mimo nesmírně důležitý význam shromažďo-
vání důlně měřické dokumentace z hlediska bez-
pečnosti a ochrany povrchu je nutno podotknout, 
že obdobně jako v českých zemích jsou v tomto 
institut shromažďovány velmi vzácné „umělecké 
výtvory“, jejichž autoři dokázali v 17. století 

na svou dobu velmi přesně a přehledně zachytit 
všechny potřebné informace, které překreslili 
do unikátních uměleckých map. Pozdější doku-
mentace, jež byla na polském, rovněž jako 
na našem území vedena podle německých stan-
dardů již v mnohém dosahovala úrovně, 
jež je zachovávána až do dnešních časů. 

Na závěr bych chtěl poukázat na okouzlující 
atmosféru hornického města Zabrze, jež je pod-
tržena situováním Hornického muzea přímo 
ve městě, a to v komplexu Dolu Guido 
a Královské štoly Luiza. Oba dva tyto komplexy 
jsou v měřítku evropských hornických muzeí 
unikátem, neboť na „Kopalni Guido“ se nachází 
3 trasy s celkovou délkou turistických chodeb 
3,5 km a na 3 výškových úrovních od hloubky 
170m až do hloubky 355 m. Mimo spousty 
atrakcí, včetně funkčních razících a dobývacích 
komplexů, jež je možno v pozemí vidět, je zde 
naprosto unikátní kaple posvěcená Svaté Barbo-
ře. V areálu Královské štoly Luiza je zase mož-
no splavit více než 1,1 km dlouho trasu pozemní 
vodní trasy, která je umístěna v hloubce okolo 
20 m pod povrchem. ■ 

Ing. Robert Vochta, Ph.D. 
Obr. 3: Řez Zabrze z počátku 20. století. 

Obr. 5: Královská štola Luiza v Zabrze v Polsku. 

Obr. 2: Mapa Wieliczky ze 17. století. 

Obr. 4: Kaple Svaté Barbory na Dole Guido. 
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SLAVNOSTNÍ PŘESTŘIŽENÍ PÁSKY 

EXPOZICE POVRCHOVÉHO 

DOBÝVÁNÍ 

Podkrušnohorské technické muzeum 30. květ-
na 2019 slavnostně otevřelo novou expozici po-
vrchového dobývání. O přestřižení pásky se po-
staral mostecký zastupitel Ing. Vlastimil Vozka, 
výrobní ředitel SD a.s. Ing. Jiří Neruda, Ph.D. 
a primátor města Mostu Mgr. Jan Paparega. 

Stěžejním bodem expozice byl obří model po-
vrchového hnědouhelného lomu, který je rozpro-
střen přes celou místnost. Tvorba modelu 
pod vedením ředitele muzea Zbyňka Jakše trvala 
zhruba půl roku. Model disponuje kolesovým 
rýpadlem LEGO® Technic a dalšími zmenšeni-
nami velkostrojové důlní techniky. Pomocnou 

mechanizaci zastupují modely firmy Caterpillar. 
Nechybí zde funkční hlavní čerpací stanice, kte-
rá sbírá vodu z prvního skrývkového řezu. 

O další jedinečnou podívanou se postarala sbír-
ka měřických a vyhodnocovacích přístrojů po-
zemní a letecké fotogrammetrie. Návštěvníci 
si mohou díky fotogrammetrickému vyhodnoco-
vacímu přístroji Planicomp P33, který muzeu 
zapůjčil odbor měřictví a geologie společnosti 
Severočeské doly a.s., vyzkoušet stereoskopický 
vjem, kdy se pomocí speciální myši pohybují 
ve virtuálním prostoru nad lomem Bílina. 

Expozice povrchového dobývání byla také do-
plněna informacemi o historii, technologiích 
a o dalších zajímavostech spjatých s dobýváním 
hnědého uhlí v podkrušnohorské hnědouhelné 
pánvi. Kromě toho si návštěvníci mohou 
v muzeu prohlédnout reálné prostředí hnědou-
helného hlubinného dolu Julius III, ukázkovou 
uhelnou štolu, dochované těžní zařízení a další 
techniku spojenou s těžbou.  ■ 

Ing. Vít Sládek  

Obr. 1: Slavnostní přestřižení pásky (foto: Bc. Klára Vydrová). 

Obr. 2: Model hnědouhelného lomu (foto: Bc. Klára Vydrová). 

Obr. 4: Sbírka měřických přístrojů (foto: Jiří Skála). 

Obr. 3: Planicomp P33 (foto: Jiří Skála). 

Obr. 5: Analogový stereoplotter (foto: Bc. Klára Vydrová). 
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CUKETA ZELENÁ 

Cuketa se používá na velkou spoustu způ-
sobů. U nás se objevila v 80. letech. Snadno 
se pěstuje a roste rychle. Její pěstování zvládne 
každý a výsledkem je velká úroda. Kdo si ji 
nevypěstuje, koupí si ji v obchodech po celý 
rok. 

 

Vydal: Společnost důlních měřičů a geologů, z.s., 
VŠB-TU Ostrava, HGF, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 

Tel.: 596 995 707, Fax: 596 918 589, e-mail: dana.vrublova@vsb.cz, internet: www.sdmg.cz 
Redakční rada: Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D., Ing. Vendula Sládková 

Redakce a grafická úprava: Ing. Vendula Sládková 
Uzávěrka čísla: 28. 6. 2019 

Toto číslo vyšlo dne: 1. 7. 2019 v elektronické podobě 
 

Neprodejné – pouze pro členy SDMG, z. s. 

SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

Podává se tepelně upravená, ale mladá cuketa 
je chutná i syrová, jako například součást zele-
ninových salátů. Takový cuketový sa-
lát à la okurkový je jemný a velmi chutný. 
Bramborák z cukety je také výborný. Je hodně 
možností, jak cuketu upravit 

Nejchutnější a nejkvalitnější jsou malé 
až středně velké plody do 25 cm, které se ne-
musí loupat, mají minimum masy měkkých ne-
dovyvinutých semínek a jsou křeh-
ké. Z hlediska zdraví má cuketa velmi nízkou 
energetickou hodnotu, protože obsahuje kolem 
91 % vody, jen trochu vlákniny a pouze kolem 
4 % sacharidů. Nejcennější je vysoký obsah 
karotenu (až 5 mg %, jako např. u papriky) 
a minerálních látek, např. draslíku, který vypla-
vuje z těla nadbytečnou vodu a soli. 

My jsme si pro Vás připravili recept, kde cu-
ketu zapékáme. Takže pojďme na to. 

Ingredience pro dvě osoby: 
− 2 cukety max 25 cm dlouhé 
− 10 dkg nivy 
− 2 jarní cibulky 
− dva větší žampiony 
− dvě vejce 
− olivový olej 
− kmín 

 
Cukety umyjeme. Rozkrojíme podélně 

na stejné díly. Vydlabeme tak, aby zůstaly cen-
timetrové stěny. Na pánev dáme lžíci olivového 
oleje, nadrobno nakrájenou bílou část cibulky 
a restujeme. Přidáme na malé kousíčky nakrá-
jené žampiony a tuto směs dusíme 10 minut. 
Poté do směsi přidáme vydlabanou cuketu, kte-
rou ještě pokrájíme nadrobno, dvě celá čerstvá 
vejce, nastrouhanou nivu a na kolečka nakráje-
nou zelenou část cibulky.  Směs dobře promí-
cháme a naklademe do cuketových „misek“. 
Pečeme při 180°C tak dlouho, až je povrch 
dozlatova. 

Upečenou cuketu můžeme podávat s vařeným 
bramborem nebo opečenými toasty. Výborná je 
i za studena. 

Přejeme dobrou chuť! 

Autor fotek: Ing. Vít Sládek; místo: Jordánsko (záhlaví: Petra, pod obsahem: poušť Wadi Rum) 
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