
  

 

 
 

 

Vážení a milí čtenáři, 

obilí zežloutlo a zmizelo z polí do stodol a sil, teď 

už nám žloutne listí a mizí ze stromů na zem a s větrem 

Bůh ví kam, je tu (zase) podzim. Krásné, barevné období, 

sklízíme, co zahrada dá, a sousedi neobrali, a slabší pova-

hy už pociťuji depresní stavy z přicházející zimy. Čeká 

nás možná už poslední změna času z letního na normální 

středoevropský a dlouhé večery jsou tu. Ještě že za chvíli 

bude konec roku a jak známo, na Nový rok o slepičí 

krok… to už bude zase veselejší, ale do té doby se s tím 

emocionálně náročnějším obdobím budeme muset nějak 

poprat. Nějaký čas můžete strávit čtením následujících 

stran, něco zabere přemýšlení nad dárky, příp. dopis Ježíš-

kovi, příprava na Vánoce a velkolepé zakončení roku :) 

Ale co ten zbytek času? Doufám, že účastníky naší konfe-

rence program povzbudí a dobře naladí tak, že si ani ne-

stihnou všimnout, když podzim skončí. Všem pak přeji 

pevné zdraví v nastávajícím teplotně méně komfortním 

čase, dostatek odhodlání odolat předvánočnímu stresu 

a sílu odpustit si, když se vám to zase nepovede. A kdyby 

někdo chtěl napsat Úvodní slovo do příštího čísla, neos-

týchejte se a dejte mi vědět hned, jak vás to napadne, dřív 

než to zapadne v dalších úkolech a povinnostech. 

Minulá a předminulá žádost o spolupráci úplně zapadla, 

dostal jsem jen jednu odpověď, která nelpí na tištěné ver-

zi, tak doufám, že to zároveň nebyl i jediný čtenář Bulleti-

nu… 

 
Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., 

předseda Rady SDMG 
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ODHALENA NOVÁ STOPA 

ABSOLVENTA 

PROF. ING. JANA SCHENKA, CSC. 
VŠB – Technická univerzita Ostrava již 5 let instaluje 

na "chodníku slávy", před budovou rektorátu, pamětní 
dlaždice se stopami svých významných absolventů. 
V letošním roce byla tato čest prokázána prof. Ing. Janu 
Schenkovi, CSc., významnému odborníku v oboru Důlní 
měřictví. Slavnostní akt odhalení stopy proběhl 
21. 9. 2018 v 13:30 hod. 

1. PROF. ING. JAN SCHENK, CSC. 

Jan Schenk se narodil 12. února 1937 v Karviné v rodině 
okresního soudce. Život pana profesora je poznamenán 
mnoha obtížnostmi, které se váží k osudovým osmičkám. 
Po záboru Těšínska v roce 1938 byla rodina nucena pře-
stěhovat se do Ostravy. V prosinci r. 1942 byl otec pana 
profesora zatčen gestapem a následně převezen do kon-
centračního tábora Osvětim, kde v roce 1943 umírá. 
Přes všechny útrapy spojené s nelehkou dobou umožňuje 
maminka panu profesorovi získat vzdělání na Hornické 
fakultě Vysoké školy báňské v oboru Důlní měřictví, kde 
v roce 1960 pan profesor úspěšné obhájil diplomovou 
práci. Poté nastupuje Jan Schenk na Katedru důlního mě-
řictví jako odborný asistent. 

Po roce 1968 bylo z důvodu nesouhlasu pana profesora 
se vstupem armád Varšavské smlouvy zrušeno členství 
v KSČ, což mělo za následek pozastavení obhajoby kandi-
dátské práce. Pan profesor tak odchází z akademické půdy 
na Důl Hlubina (OKD), kde pracuje jako vedoucí odboru 
důlního měřictví a geologie. V letech 1987 – 1991 pracuje 
jako vědecký pracovník na Vědeckovýzkumném uhelném 
ústavu v Ostravě-Radvanicích v oddělení vlivů dobývání 
na povrch a důlní díla. V té době se pomalu zaváděly PC, 
a proto připravil program pro výpočet vlivů dobývání 
na povrch pro ležmé uložení porubů, který pak rozšířil 
i o šikmé a strmé uložení. Výzkumný ústav prováděl řadu 
měření in situ, takže získával řadu poznatků o skutečných 

vlivech poddolování, které ne vždy odpovídaly používa-
ným teoriím pro předběžné výpočty vlivů dobývání 
na povrch. 

 V roce 1991 se vrací na Katedru důlního měřictví 
a geodézie, kde působí jako docent a od r. 1999 jako pro-
fesor v oboru: Geodézie a důlní měřictví.  

Na katedře zastává v letech 1991 – 2004 funkci zástupce 
vedoucího katedry a od r. 2004 až do odchodu do důchodu 
funkci vedoucího katedry. 

 V pedagogické činnosti pan profesor působil 
zejména ve výuce předmětů: Geodézie a důlní měřictví, 
Vyšší geodézie, Geodetické sítě, Nauka o důlních ško-
dách, Měření pohybů a deformací objektů na poddolova-
ném území a Vlivy dobývání na důlní díla a povrch. Jako 
školitel v doktorském studiu vychoval řadu doktorandů. 

 Aktivně působil v Radě Společnosti důlních měřičů 
a geologů a v odborných komisích Mezinárodní společ-
nost důlních měřičů. Je mezinárodně uznávaným odborní-
kem, o čemž svědčí i udělení řady ocenění: 

− Szabli honorovej, AGH Krakow (2000), 

− Pamětní medaile akademika Fr. Čechury (2004); 

− Bronzové pamětní medaile udělené TU Košice (2006), 

− Čestného členství ve Společnosti důlních měřičů 
a geologů (2012). 

Pan profesor i v důchodu spolupracuje s katedrou jako 
člen státnicových komisí, oponent závěrečných, doktor-
ských a habilitačních prací. Je stále činný ve Společnosti 
důlních měřičů a geologů a Klubu přátel hornického mu-
zea v Ostravě. 

2. ODHALENÍ STOPY 

Samotné přípravy pro instalaci pamětní dlaždice a slav-
nostního aktu probíhaly již den před vlastním odhalením 
(Obr. 2). Pamětní dlaždice o rozměrech 20 x 20 cm 
je odlita z bronzu a je zabetonovaná do chodníku 
před budovou rektorátu. 

Odhalení stopy prof. Schenka proběhlo 21. 9. 2018 
od 13:30. Slavnostního ceremoniálu se účastnila rodina 
pana profesora a celá řada významných osobností nejen 
z VŠB - TU Ostrava.  Úvodního slova se ujal vedoucí 
Katedry geodézie a důlního měřictví doc. Ing. Pavel Čer-
nota, Ph.D., který přítomné seznámil s osobním i profes-
ním životem pana profesora. Dále následoval projev rek-
tora VŠB - TU Ostrava prof. RNDr. Václava Snáše-
la, CSc. a děkana Hornicko-geologické fakulty 
prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr.h.c. Na závěr podě-
koval všem přítomným i sám pan prof. Schenk (Obr. 3). 

Po úvodních projevech následovalo vlastní odhalení 
pamětní dlaždice. Křtu dlaždice se ujal pan rektor prof. 
Snášel a děkan HGF prof. Slivka (Obr. 4). Následovaly 
gratulace všech přítomných a to nejen panu profesorovi 
ale i jeho manželce (Obr. 5, 6).  

Obr. 1: Prof. Ing. Jan Schenk, CSc. 

Obr. 2: Přípravy. 
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Po skončení slavnostního ceremoniálu následovalo malé 
pohoštění na učebně Katedry geodézie a důlního měřictví 
(Obr. 7) 

3. PAN PROFESOR 

Prof. Jan Schenk je váženou a uznávanou autoritou ne-
jen díky svým odborným kvalitám. Charakteristické jsou 
jeho morální a lidské vlastnosti, které prostupují všemi 
oblastmi jeho života a jsou příkladem všem studentům, 
absolventům, pedagogům i vědeckým pracovníkům, které 
vychoval. Při těchto činnostech a dalších aktivitách vždy 
projevoval a projevuje osobní odvahu a charakterovou 
pevnost. 

DĚKUJEME PANE PROFESORE! 

Kolektiv Katedry geodézie a důlního měřictví 

Obr. 3: Prof. J. Schenk, doc. P. Černota, prof. V. Slivka 

a prof. V. Snášel. 

Obr. 4: Slavnostní křest dlaždice. 

Obr. 6: Manželé Schenkovi. 

Obr. 5: Stopa absolventa prof. Ing. Jana Schenka, CSc. 

Obr. 7: Slavnostní dort. 



Strana 4 BULLETIN SDMG 

GDPR A CO MY V SDMG S TÍM? 

CO ZNAMENÁ GDPR? 

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení EP a Ra-
dy (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli 
GDPR). GDPR je zkratka vycházející z anglického po-
jmenování obecného nařízení Evropské komise o ochraně 
osobních údajů, neboli General Data Protection Regulati-
on. 

Společnost důlních měřičů a geologů, z. s. (dále jen 
SDMG) přijala taková technická a organizační opatření, 
aby veškeré zpracování osobních údajů  probíhalo v soula-
du s Nařízením GDPR. V návaznosti na to SDMG infor-
muje své členy o tom, jaké kategorie osobních údajů zpra-
covává, za jakým účelem a na základě jakého právního 
důvodu, a dále jak dlouho tyto údaje uchovává. Dovoluje-
me si vás upozornit, že SDMG nemá povinnost mít Pově-
řence pro ochranu osobních údajů. Pro zajištění zásad 
na ochranu osobních údajů členů SDMG je přijata směrni-
ce, jejíž znění je zveřejněno na webových stránkách Spo-
lečnosti. V souladu s touto směrnicí bude prováděn pravi-
delný monitoring dodržování pravidel této Směrnice 
s důsledným vyhodnocováním jeho výsledků a analýzou, 
rozhodnutím rady SDMG jako správce osobních údajů 
je osobou pověřenou doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

CO JE TO OSOBNÍ ÚDAJ? 

Právní úprava toho, co je považováno za osobní údaj 
zůstává v podstatě stejná. Jsou to veškeré informace, které 
mohou vést k identifikaci fyzické osoby. Například jsou 
za osobní a citlivé informace považovány: 

− jméno, pohlaví, věk, datum narození, stav, adresa, tele-
fon, 

− fotografie, 

− IP adresa, email, 

− identifikační údaje vydané státem (IČO, DIČ, číslo 
OP, RČ a další), 

− etnický a rasový původ, politické názory, náboženství, 
sexuální orientace, 

− zdravotní stav, genetické a biometrické údaje, 

− osobní údaje vašich dětí, 

− další. 
Pro zajištění osobních dat svých členů, nezbytných 

pro činnost Společnosti důlních měřičů a geologů, bude 
členům předložen formulář „INFORMACE o zpracování 
osobních údajů v SDMG, z.s.“, ve kterém se svobodně 
každý vyjádří, zda uděluje či neuděluje souhlas ke zpraco-
vání osobních údajů. Tyto formuláře budou předány všem 
účastníkům XXV. konference Společnosti důlních měřičů 
a geologů, z.s. ve dnech 24. až 26. října v Plzni. Jinak bu-
de formulář vyvěšen na www.sdmg.cz pro ostatní členy 
Společnosti, kteří se konference nezúčastní. Tyto žádáme, 
aby formulář vyplnili, naskenovali a poslali na e-mail uve-
dený v záhlaví dokumentu. V tomto informovaném sou-
hlasu budou pro potřeby SDMG jako správce osobních 
údajů uvedeny osobní údaje členů, a to: 

− jméno a příjmení 

− datum narození 

− e-mail, telefon 

− adresa soukromá a firemní 

− fotografie pořízená na všech akcích pořádaných Spo-
lečností a při udělování významných ocenění, zveřej-
něná na internetových stránkách www.sdmg.cz 

a v časopise Bulletin, který vydává Společnost důlních 
měřičů a geologů, z.s.  

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním 
emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Společnosti nebo 
na osobu pověřenou zpracováváním osobních údajů členů 
SDMG. 

CO VŠECHNO JÁ JAKO OBČAN DÍKY GDPR 

MOHU? 

− V souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, má 
každý občan zajištěna tato práva související se svými 
osobními údaji: 

− Můžete tak požádat o přístup ke shromažďovaným 
údajům o své osobě. Ten musí být zajištěn nejlépe 
přímo a online. 

− Máte právo být informován o tom, za jakým účelem 
se vaše osobní údaje zpracovávají. 

− Máte právo na vymazání údajů o své osobě. 

− Máte právo být zapomenut, pokud už není důvod 
pro uchovávání vašich osobních údajů. 

− Platí povinnost vás informovat, pokud bude porušena 
bezpečnost uchovávání údajů. 

− Tato práva máte stejná ve všech členských zemích EU. 
V souladu s obsahem informovaného souhlasu a směrni-

cí SDMG má každý člen, který souhlasil se zpracováním 
svých osobních údajů tedy právo:  

− kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních 
údajů, 

− na přístup k osobním údajům, 

− na opravu osobních údajů,  

− požadovat výmaz osobních údajů, 

− na to, aby Správce na mou žádost poskytl jinému 
správci mé osobní údaje,  

− vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

− v případě pochybností o dodržování povinností souvi-
sejících se zpracováním osobních údajů, obrátit 
se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Na tento požadavek SDMG jako správce osobních údajů 
svých členů bude prostřednictvím pověřené osoby ade-
kvátně reagovat, o čemž bude příslušný člen vyrozuměn. 

CO NA ZÁVĚR K GDPR? 

Nařízení rozlišuje osobní a citlivé osobní údaje, mezi ty 
citlivé například patří náboženské nebo politické názory, 
tyto citlivé osobní údaje podléhají mnohem přísnějšímu 
režimu. Co GDPR neupravuje? Z působnosti nařízení jsou 
vyjmuty údaje, které byly anonymizovány, údaje o zemře-
lých a údaje, které získala fyzická osoba při činnosti osob-
ní povahy, tedy při činnosti, která neměla obchodní nebo 
institucionální charakter. Můžete si tak bez problémů ne-
chat v telefonu všechna svá telefonní čísla i s fotkou. Tyto 
údaje ale můžete použít pouze pro osobní potřebu. 

Ing. Robert Vochta, Ph.D. 

DOBÝVACÍ METODA CHODBA - PILÍŘ 

MÁ MINIMÁLNÍMI VLIVY NA POVRCH 

– FIKCE NEBO REALITA? 
Přestože byly během zkušebního provozu dobývací me-

tody chodba – pilíř na Dole ČSM exploatovány pouze dvě 
z plánovaných osmi dobývek, jsou zjištěné výsledky mě-
ření podkladem pro průběžné hodnocení vlivů této dobý-
vací metody chodba – pilíř na povrch. Konečné závěry 
bude samozřejmě možno přijímat až po doznění vlivů 

http://www.sdmg.cz
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po 4 letech od ukončení dobývání, tedy v roce 2021, ale 
jejich výsledky umožní upřesnění a doplnění metodiky 
pro zpracování dalších znaleckých posudků, které 
v případě pozitivního rozhodnutí o schválení této dobýva-
cí metody budou následovat. V podstatě konfrontace sku-
tečných poklesů s prognózovanými potvrdí či vyvrátí 
možnost hodnocení této metody jako metody 
s minimálními vlivy na povrch, což bude mít zásadní vliv 
na další nasazení této unikátní dobývací metody na kar-
vinském ložisku černého uhlí, eventuálně na ložiscích 
hnědého uhlí v rámci České republiky. 

Velikosti případných pohybů na povrchu, způsobených 
dobýváním dobývací metodou chodba – pilíř, budou rov-
něž sloužit jako zpětná vazba pro projekční činnost. 
Z důvodu uzavírání ukončených dobývek výbuchu vzdor-
nými hrázemi, totiž není možný přístup a vizuální kontro-
la stavu ponechaných opěrných pilířů.  

Ve dvou případech byla provedena vizuální kontrola 
stavu ponechaných chodeb a pilířů po jejich uzavření, ale 
s ohledem na nedýchatelné prostředí se průzkum v oblasti 
prováděl báňskými záchranáři, což neumožňovalo prová-
dět detailní zaměření jakýchkoliv hodnot či parametrů 
na měřických bodech mimo zaměření profilu důlního díla. 
Výsledky průzkumu byly velmi pozitivní, neboť bylo zjiš-
těno, že nedochází ani k vývinu oxidu uhelnatého 
v důsledku nebezpečí samovznícení ponechaného uhlí, ale 
především k degradaci potažmo kolapsu podpůrných uhel-
ných pilířů. 

Pro analýzu správnosti zvolení tvarů a velikostí podpůr-
ných pilířů bude bohužel již možno využívat pouze nepří-
má pozorování, spočívající právě ve sledování projevů 
na povrch. S ohledem na hornickou činnost realizovanou 
v okolí tento postup samozřejmě není s ohledem na neprů-
kaznost měření a časové prodlení optimální. Tato nejistota 

v interpretaci výsledků měření pramení ze skutečnosti, 
že dobývací metoda chodba – pilíř je aplikována 
v ochranném pilíři jam, což je jistě provázeno nestandard-
ními projevy vlivů dobývací metody na povrch, tak jak 
na dobývání v panenských oblastech již dříve upozornila 
ve své studii docentka Jiránková z katedry geodézie a důl-
ního měřictví VŠB TO Ostrava. Ve svém důsledku může 
dojít k hypotetické možnosti, že přestože budou na po-
vrchu měřeny minimální hodnoty pohybů, nebude to zna-
menat, že je velikost ponechávaných pilířů dimenzována 
správně, a že by za jiných časoprostorových podmínek 
nedošlo k jejich kolapsu a tím pádem také ke zvětšení 
ovlivnění povrchu. Na druhou stranu je však nutno připo-
menout, že z hlediska teorie o vlivech poddolování, může-
me uvažovat o maximální hodnotě součinitele dobývání 
pro tuto dobývací metodu dle profesora Neseta na úrovni 
součinitele pro dobývání se speciální zakládkou. Tuto 
úvahu můžeme vyslovit na základě zjištěných poklesů 
bodů instalovaných na důlních dílech, která jsou v rámci 
dobývací metody chodba – pilíř vyražena. Porovnání vý-
šek bodů, změřených metodou trigonometrické nivelace 
prováděné s odstupem více než 3 let od prvotního měření, 
s nadmořskými výškami měřických bodů, které byly 
v době ražby zaměřeny polygonálními pořady, totiž vyka-
zuje poklesy stropu. Srovnáním těchto měření bylo zjiště-
no, že v oblasti dobývky č. V došlo k poklesům stropu 
důlních děl, zajištěných samostatnou svorníkovou výztuží 
řádově o 20 cm, pouze v místě rozrušení stropu tektonic-
kým pásmem přesmykových ploch byly zjištěné svislé 
posuny řádově dvojnásobné. 

Interpretace výsledků pozorování vlivů dobývací me-

tody chodba – pilíř na povrch 

Sběr dat pro posouzení vlivů dobývací metody RP, jež 
byl realizován v období od dubna 2014 do října 2018, 
za současného využití dat získávaných již od počátku 
hornické činnosti v dobývacím prostoru Louky, zajistil 
dostatečné množství informací o vzniku, charakteru 
a velikosti pohybů referenčních bodů. Pod pojmem pohyb 
je nutno vnímat jednak posuny v horizontální rovině 
reprezentované změnami polohových souřadnic X a Y 
v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTSK), ale rovněž poklesy, které jsou 
zaznamenány ve vertikální rovině při změně výškové 
souřadnice Z, tedy nadmořské výšky uváděné 
ve výškové soustavě Baltské po vyrovnání. Jak již bylo 
nespočetněkrát zmíněno, tento sběr dat je realizován 
prostřednictvím geodetických měření, která se liší 
s ohledem na měřenou veličinu, místo měření 
a požadovanou přesnost měření. Pro splnění požadavků 
projektu měření vypracovaného speciálně pro toto 
sledování, byla periodicky prováděna měření na povrchu 
Dolu ČSM, v hlavním otvírkovém díle vtažné jámě 
na lokalitě Sever a rovněž na přístupových dílech 
do oblasti RP. 

Při pozorováních a měřeních na povrchu na měřických 
přímkách v oblasti prognózovaného přímého ovlivnění 
dobývací metodou chodba – pilíř, byly metodou 
geometrické nivelace ze středu zaznamenány poklesy 
referenčních bodů na měřických stanicích, které indikují 
klesání sledované oblasti.  

Na základě nivelačních měření, pro připojení vztažných 
bodů umístěných na poddolovaném území na bod státní 
nivelační sítě IV. řádu, umístěného mimo poddolované 
území, je však možno konstatovat, že velikost a rychlost 
poklesů bodů v oblasti chráněné plochy na povrchu kore-
sponduje s výsledky každoročně opakovaných měření 
prováděných od roku 1959. Vydobytí dobývky V o ploše 
cca 28.400 m2 a dobývky II o ploše 61.000 m2 při dobý-

Obr. 1: Měření výšky díla. 

Obr. 2: Pohled na uzavírací hráz dobývky č. V při záchranářské akci 
na průzkum stavu oblasti. 
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vané mocnosti 3,5 m, po více než 50 měsících od vydobytí 
první dobývky, neovlivnilo prokazatelně povrch. Respek-
tive poklesy na bodech ve sledovaném období, díky pone-
chání 71 podpůrných pilířů, neznamenaly nárůst o predi-
kovanou hodnotu 14 mm po exploataci dobývky V a II.    
Naopak výsledky měření na měřických stanicích situova-
ných nad poruby, jež jsou dobývány dobývací metodou 
směrné stěnování na řízený zával a jsou umístěné mimo 
ochranný pilíř chránící jámy a objekty na povrchu lokality 
Sever, zaznamenaly posuny a poklesy referenčních bodů, 
jejichž velikost přesně koresponduje s prognózovanými 
projevy vlivu poddolování iniciovanými dobýváním 
na zával. Hodnota velikosti poklesů, směrník posunů 
a časový průběh přitom naprosto jednoznačně směřuje 
do těžiště vyrubaného porubu v souladu s teorií přesunu 
hornin do volného prostoru. Rozsah ovlivněné plochy do-
býváním porubů jednoznačně zasahuje až do plochy moni-
torované pro posouzení vlivů dobývání metodou chodba – 
pilíř, což je prokazatelně zachyceno na periferiích měřic-
kých přímek, jež jsou orientovány směrem k předmětným 
porubům. 

Speciální měření na svislé měřické přímce instalované 
v ostění vtažné jámy, která byla nad rámec požadavku 
báňského znalce realizována jednak před zahájením zku-
šebního provozu dobývací metody chodba – pilíř, ale rov-
něž během jeho provozu, rovněž potvrdila předpoklady 
o minimálních vlivech této metody. Na jednotlivých refe-
renčních bodech byly sice zaznamenány poklesy, ale jejich 
velikost a rozložení v celém úseku sledované jámy nekore-
spondují s očekávanými vlivy od dobývání a dokazují, 
že exploatace kontinuálním dobýváním, byť přímo 
v ochranném pilíři jam, díky své neinvazivní charakteristi-
ce, myšleno bez rozrušování nadloží a vytváření závalu, je 
velmi šetrné na okolní důlní díla, ať již horizontálního 
či vertikálního charakteru a díky tomuto neohrozí jejich 
funkčnost ani životnost. 

Po skončení slavnostního ceremoniálu následovalo malé 
pohoštění na učebně Katedry geodézie a důlního měřictví. 

Na základě nivelačních měření, pro připojení vztažných 
bodů umístěných na poddolovaném území na bod státní 
nivelační sítě IV. řádu, umístěného mimo poddolované 
území, je však možno konstatovat, že velikost a rychlost 
poklesů bodů v oblasti chráněné plochy na povrchu kore-
sponduje s výsledky každoročně opakovaných měření 
prováděných od roku 1959. Vydobytí dobývky V o ploše 
cca 28.400 m2 a dobývky II o ploše 61.000 m2 při dobý-
vané mocnosti 3,5 m, po více než 50 měsících od vydobytí 
první dobývky, neovlivnilo prokazatelně povrch. Respek-
tive poklesy na bodech ve sledovaném období, díky pone-
chání 71 podpůrných pilířů, neznamenaly nárůst o predi-
kovanou hodnotu 14 mm po exploataci dobývky V a II.    

Naopak výsledky měření na měřických stanicích situova-
ných nad poruby, jež jsou dobývány dobývací metodou 
směrné stěnování na řízený zával a jsou umístěné mimo 
ochranný pilíř chránící jámy a objekty na povrchu lokality 
Sever, zaznamenaly posuny a poklesy referenčních bodů, 
jejichž velikost přesně koresponduje s prognózovanými 
projevy vlivu poddolování iniciovanými dobýváním 
na zával. Hodnota velikosti poklesů, směrník posunů 
a časový průběh přitom naprosto jednoznačně směřuje 
do těžiště vyrubaného porubu v souladu s teorií přesunu 
hornin do volného prostoru. Rozsah ovlivněné plochy do-
býváním porubů jednoznačně zasahuje až do plochy moni-
torované pro posouzení vlivů dobývání metodou chodba – 
pilíř, což je prokazatelně zachyceno na periferiích měřic-
kých přímek, jež jsou orientovány směrem k předmětným 
porubům. 

Speciální měření na svislé měřické přímce instalované 
v ostění vtažné jámy, která byla nad rámec požadavku 
báňského znalce realizována jednak před zahájením zku-
šebního provozu dobývací metody chodba – pilíř, ale rov-
něž během jeho provozu, rovněž potvrdila předpoklady 
o minimálních vlivech této metody. Na jednotlivých refe-
renčních bodech byly sice zaznamenány poklesy, ale jejich 
velikost a rozložení v celém úseku sledované jámy nekore-
spondují s očekávanými vlivy od dobývání a dokazují, 
že exploatace kontinuálním dobýváním, byť přímo 
v ochranném pilíři jam, díky své neinvazivní charakteristi-
ce, myšleno bez rozrušování nadloží a vytváření závalu, 
je velmi šetrné na okolní důlní díla, ať již horizontálního 
či vertikálního charakteru a díky tomuto neohrozí jejich 
funkčnost ani životnost. 

S ohledem na zjištěnou velikost a charakter pohybů 
na povrchu, byla realizována pozorování a měření, která 
v původním projektu pro měření nebyla zahrnuta, ale 
pro verifikaci výše uvedených závěrů dedukovaných 
na základě výsledků měření na povrchu a v jámě jsou ne-
zbytně nutná a důležitá. V souladu s teorií vlivů poddolo-
vání, která je v odborném hornickém světě odborníky 
pro posuzování a predikci ovlivnění povrchu hornickou 
činností respektovaná, by pro přesun hornin z nadložních 
vrstev až k povrchu, musely být vytvořeny vlivem exploa-
tace volné prostory. Při dobývací metodě chodba – pilíř 
sice dochází k částečnému vyuhlování dobývané sloje, ale 
rozměry vznikající chodby v poměru k velikosti ponecha-
ného podpůrného pilíře, který společně s použitou svorní-
kovou výztuží zabraňuje rozvrstvení stropu v nadloží do-
bývané sloje, vylučují vznik závalových prostor. Tato pre-
dispozice tím pádem neguje představu o přesunu nadlož-
ních hornin, který by se projevily vlivem geotechnických 
podmínek až ovlivněním povrchu s následným vznikem 
poklesové kotliny. Právě pro kvantifikaci ovlivnění nad-

Obr. 3: Situace oblasti dobývané metodou RP – konečný stav 
k 10. 10. 2017. 

Obr. 4, 5:  Měření vertikálních posunů – hloubkové měření bez použití 
pásma ve vtažné jámě Sever. 
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ložních vrstev, s ohledem na použití svorníkování stropu 
chodeb a ponechání uhelných pilířů, došlo k rozšíření po-
zorování z povrchu rovněž do dolu. Detekce a indikace 
pohybu stropu důlních děl je zjišťováno trigonometrickou 
nivelací, pro pozorování velikosti stlačení a změny tvaru 
pilíře a rovněž pomocí měření změny velikosti pilířů, je-
jichž role je spíše signalizační, jelikož pouze potvrzuje 
nebo vyvrací prognózované předpoklady bez toho, že by 
umožnily detailnější rozbor zjištěného stavu. 

Výsledkem měření, které bylo prováděno pouze měře-
ním přímých délek, a to při sledování konvergencí profilu 
chodeb a sledováním hloubky vrtu pro pozorování roz-
vrstvení stropu vyššího nadloží, je zjištění, že u chodeb 
zajištěných svorníkovou výztuží, ať už ocelovou o délce 
2,4 m či dlouhými kotvami v rozmezí od 6 do 12 m, běžně 
za normálních podmínek nedochází k rozvrstvení stropu, 
které by mohlo mít za následek vytvoření závalových pro-
stor. Toto tvrzení je možno učinit na základě ročního po-
zorování délky observačního vývrtu situovaného 
v nejhorších geologických podmínkách ovlivněných pře-
smykovým tektonickým pásmem. Jednoznačným a proka-
zatelným výsledkem tohoto pozorování byla verifikace 
hypotézy o horizontálních posunech ve vyšším nadloží 
směrem do volných prostor, které vznikly historicky stě-
novým dobýváním na řízený zával a oblast určená 
pro dobývací metodu chodba – pilíř měla být od těchto 
vlivů izolována konzistentním bariérovým pilířem.  

Variabilní interval mezi opakováním měření, který byl 
charakteristický pro měření konvergencí chodeb v oblasti 
kontinuálního dobývání z důvodu faktoru času, neboť veli-
kost změn profilu klesá s rostoucí dobou od vyuhlení cho-
deb, přináší další jednoznačné závěry potřebné pro ucelení 
geomechanických procesů vznikajících jednak 
v dobývaném uhelném pilíři, ale současně i v nadložních 
a podložních vrstvách exploatované sloje. Výsledkem ně-
kolikaletého pozorování, mimo již zmíněné nepřímé úmě-
ry mezi velikostí konvergencí a časem od vyuhlení je rov-
něž závěr, že zatížení nosných bočních uhelných pilířů 
chodeb je s ohledem na mechanické propojení bezpro-
středního nadloží při ideálním uložení sloje, potažmo hori-
zontálním vedení chodeb prakticky stejné. Určité diferen-
ciace zde můžeme sledovat pouze s ohledem na vektor síly 
tvořený zemskou tíži, protože dochází k nárůstu velikosti 
celkového vysouvání u boku díla vlivem gravitace, tedy 
po spádové přímce u šikmého uložení sloje. Potvrzení 
perfektní kondice stropu a minimálního rozvrstvení nadlo-
ží v diametrálním kontrastu s bubřící a nekonzistentní po-
čvou, jsou další závěry, jež pravidelné měření konvergencí 
umožňuje potvrdit. Tento kontrast je jednoznačně způso-
ben místním geologickými podmínkami, neboť prachov-
cové a pískovcové desky tvořící ideální skladbu nadloží 
pro využití svorníkové výztuže jsou polárním antonymem 
pro uhelné sloje s poměrně křehkými proplástky v podloží, 
které po zatížení uhelnými pilíři v bocích díla 
a mechanické destrukci mobilními kolosy potřebnými 
pro tuto metodu, praskají a zdvihají se, čímž tvoří 80% 
složky vertikálních změn v profilu sledovaných chodeb. 

Největší význam a rovněž možnost vyslovení nejdůleži-
tějšího závěru pro posouzení celého výzkumu vlivů dobý-
vací metody chodba – pilíř na povrch je možno dedukovat 
na základě měření nivelací stropu v dole. Opakovaná tri-
gonometrická nivelace a její výsledky, které prokazují 
pokles referenčních bodů stabilizovaných ve stropu cho-
deb tvořících dobývky exploatované dobývací metodou 
chodba – pilíř v průměrné velikosti okolo 26 cm. Výjimku 
tvoří krátké úseky chodeb, u nichž v důsledku přechodu 
přesmykového tektonického pásma a ploch diskontinuity 
byly zaznamenány poklesy přesahující 43 cm, ale jedná se 
řádově o úsek cca 200 m z celkového množství 7 km cho-

deb, které jsou dobývací metodou chodba – pilíř 
a samostatnou svorníkovou výztuží vyraženy.  

Nutno podotknout, že tyto problematické úseky chodeb, 
na nichž se projevují negativní účinky geologických ano-
málií, jsou samozřejmě dodatečně vyztuženy a jejich únos-
nost je zvýšena použitím dlouhého kotvení a podpůrné 
ocelové výztuže, jež synergicky eliminují případné změny 
profilu těchto chodeb. 

Zjištění, že  predikované velikosti zatížení stropu chodeb 
pro uhelné pilíře, jejichž rozměry jsou stanoveny v soula-
du s technologickým projektem pro dobývací metodu RP, 
jsou potvrzeny měřením v dole in situ, umožňuje po dů-
kladné analýze výsledků měření vyslovit závěr, že ovliv-
nění povrchu dobývací metodou chodba – pilíř je minimál-
ní. Tato dedukce je podpořena skutečností, že v hloubce 
přesahující 1000 m pod povrchem je pokles stropu 26 cm. 
To znamená, že tento pokles může jen stěží ovlivnit po-
vrch takovým způsobem, že by byly překročeny parametry 
přetvoření povrchu a bylo by nutno z hlediska zařazení 
stavenišť na povrchu na poddolovaném území přeřadit 
ovlivněnou oblast do skupiny IV. a nižší. 

 
 

Ing. Robert VOCHTA, Ph.D. 

Obr. 6: Geologický profil díla 300 291/1 se znázorněním přesmykové plochy. 

Obr. 7:  Sekundární podpůrná ocelová výztuž. 

Obr. 8: Situace umístění bodů na měřické přímce v dobývce V. 
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NEPEČENÝ CHEESECAKE 

S BORŮVKOVÝM PŘELIVEM 
Cheesecake, nebo-li „sýrový koláč“ je velmi oblíbeným 

dezertem miliónů lidí po celém světě. Nepleťme si jej však 
s koláčem z těsta, plněného slanou náplní a sypaný sýrem. 
Cheesecake je dezert, tvořen ze tří částí – sušenkovým zá-
kladem, krémem a většinou ovocnou polevou. Hlavní slož-
ku, která tomuto dezertu dala název, tvoří tzv. „cream chee-
se“, který pochází z Ameriky a je podobný našemu tvarohu. 
V tuzemských obchodech jej můžeme zakoupit pod značkou 
Philadephia. Často je chybně vznik cheesecaku připisován 
Americe, jeho historie je ovšem mnohem starší. Ve starém 
Řecku byla tato pochoutka, díky skvělému zdroji energie, 
podávaná sportovcům během olympijských her. Od té doby 
vznikají nejrůznější varianty tohoto dezertu a je na každém, 
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SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

která bude ta jeho oblíbená. My jsme pro vás připravili ne-
pečenou verzi. Malá rada na závěr, cheesecake se vyslovuje 
[ˈtʃiːzˌkeɪk] – čti čízkejk, nikoliv čízcejk, šísake, nebo che-
sekhake. 

Ingredience: 

• Sušenkový základ: 

− 140 g sušenek s máslovou příchutí  
− 160 g karamelových sušenek Lotus 
− 130 g rozpuštěného másla 

• Krém: 

− 750 g mascarpone 

− 400 g zakysané smetany 
− 2 polévkové lžíce  
      cukru moučka 
− 1 čajová lžička  
       vanilkového extraktu 

− 2 balíčky vanilkového cukru 

• Borůvkový přeliv: 

− 500 g mražených borůvek 
− 150 g cukru krupice 
− šťáva z 2 citrónů 
− 1 – 2 polévkové lžíce Solamylu 

1. Postup přípravy borůvkového přelivu: Borůvky dáme 
do hrnce spolu s citrónovou šťávou, cukrem a podusíme 
přibližně 8 minut. Dále si v 1 dcl vody rozmícháme 1-2 po-
lévkové lžíce Solamylu (množství záleží, jak chceme mít 
směs hustou) a za stálého míchání přidáváme do borůvkové 
směsi. Mícháme tak dlouho, dokud nám směs nezhoustne, 
následně odstavíme a necháme vychladnout.   

2. Příprava sušenkového základu a krému. Nejprve 
si připravíme formu na dort o Ø 24 cm s odnímatelnou vrch-
ní částí a vyložíme ji pečícím papírem, popřípadě alobalem. 
Na sušenkový základ použijeme rozdrcené jak máslové, tak 
karamelové sušenky. Důvodem je, aby základ nebyl tak 
sladký. Sušenky dáme do větší mísy, nalijeme rozpuštěné 
máslo a promícháme. Tuto směs vysypeme na dno dortové 
formy, a co nejvíce se ji snažíme rovnoměrně upěchovat. 
Necháme odpočívat v chladu.  

3. Příprava krému. Do mísy dáme všechny ingredience 
pro přípravu krému a ručním šlehačem zamícháme.  

4. Do dortové formy se sušenkovým základem dáme vše-
chen krém a rovnoměrně uhladíme. Na vrstvu krému dáme 
vychlazený borůvkový přeliv, který uhladíme do rovna. Mů-
žeme ozdobit čerstvými borůvkami. Pak hotový nepečený 
cheesecake dáme min na 4 hod. do lednice, optimální je však 
ponechat ho v lednici přes noc, aby pořádně ztuhl a dobře 
se oddělil od formy. Příprava tohoto dezertu je odhadována 
maximálně na 45 minut a zvládne ji každý. Dávku můžete 
zdvojnásobit, můžete dát měně, nebo naopak více cukru, 
na přeliv použít jiné ovocem. Prostě fantazii se meze nekla-
dou.  

Tip na závěr: pokud chystáte oslavu, můžete cheesecake 
udělat také jako malé dortíky, použít můžete například for-
mičky na muffiny, nebo formy na tvarování příloh. 

 
Ing. Liliana Nábělková 

Zdroje obrázků v záhlaví: http://www.tooopen.com/view/1435758.html 
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