
  

 

 
 

 

Vážení a milí čtenáři, 
 
po minulé výzvě zástupy zájemců o napsání úvodního 

slova nebraly konce, nechtěl jsem nikoho zarmoutit tím, 
že bych vybral někoho jiného, takže jsem rozhodl, že se 
toho sobecky ujmu sám - já, já, já, jenom já, já, já, já, je-
nom já, tento ročník úvodníky píšu si sám… :) 

 
Nevím jak vám, ale mně ten čas od konference utekl 

jako voda. Dokonce jsem se ani nestihl pořádně podívat 
po nějakých dárcích a už je po Vánocích. Tentokrát 
to byla víceméně improvizace, ale to píšu jen vám, nikde 
to neříkejte, ať mě neprozradíte, doma to nevědí… 

 
Od minulého čísla se nám už asi 30× změnila předpověď 

počasí na zimu. Český hydrometeorologický ústav moc 
neví, tak zkouší několik variant, třeba některá vyjde. Hlav-
ní je to nějak zdůvodnit (čti okecat). S koncem střídání 
zimního a letního času to taky nakonec není tak žhavé, jak 
jsem zmiňoval, ještě že střídání ročních období zůstává 
i do budoucna v plánu beze změn a po Silvestru přichází 
Nový rok – to jsou naše jistoty, stejně tak jako náš Bulle-
tin 4× ročně :) Tentokrát ale poprvé primárně „jen“ 
v elektronické formě. Věřím, že i tak ho přijmete stejně 
jako ten tištěný. 

 
A protože toto číslo vychází jako „povánoční“, přejí 

všem už jen do nového roku 2019 hlavně zdravé tělo 
i ducha a aspoň trochu toho nutného štěstí, ať se neocitáte 
v nesprávnou dobu na nesprávných místech. Vzpomínejte 
na velkolepé zakončení roku v dobrém a… jak jsem psal 
minule… na Nový rok (jen) o slepičí krok, začíná to po-
malu, ale na obzoru už je cítit jaro :) 

 
Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., 

předseda Rady SDMG 
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GPS V DOLE ANEB VŠECHNO DOB-

RÉ I ZKUŠEBNÍ PROVOZ RP JEDNOU 

SKONČÍ A JE TŘEBA BILANCOVAT 

Při exploataci dobývací metodou chodba – pilíř dochází 
k vyuhlování chodeb ve dvou různých směrnících, čímž 
vznikají uhelné pilíře, které zajišťují stabilitu nadloží. 
Velikost pilířů je vypočtena dle metodiky ARMPS, při-
čemž konečná velikost pilíře je navíc zvětšena o faktor 
stability, čímž se docílí hlavní výhody této metody, 
a to minimalizace vlivů dobývací metody chodba – pilíř 
na povrch. 

Přesně takto je možno stručně a výstižně charakterizovat 
největší devízu uvedené dobývací metody při převzetí 
podkladů ze zahraniční literatury. Letité zkušenosti a po-
ctivá geodetická měření a pozorování v oblasti ovlivněné 
hornickou činností, zejména dobývání směrným stěnová-
ním na řízený zával však dávají vale představám, že vy-
počtené hodnoty prognózovaných pohybů či přetvoření 
je možno brát za bernou minci. Právě z tohoto důvodu 
vznikla potřeba zajištění systematického výzkumu vlivu 
dobývání metodou chodba – pilíř na povrch, kterou práce 
vlastních odborných zaměstnanců z ČSM doplněná o vý-
sledky měření kolegů z katedry geodézie a důlního měřic-
tví VŠB TU Ostrava plní. Hlavním předmětem zájmu 
všech báňských odborníků, kteří na tomto projektu partici-
pují, je samozřejmě zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a bezpečnosti provozu. Přestože ochrana zaměst-

nanců je jednoznačnou prioritu, je nutno zohlednit také 
ochranu bezpečnosti provozu. Hlavní význam zmíněného 
výzkumu pro ochranu bezpečnosti provozu pro vlastní 
dobývací metodu chodba – pilíř tkví právě ve verifikaci 
správnosti velikosti podpůrných pilířů. Stejný význam 

má však soubor realizovaných pozorování rovněž 
s ohledem na umístění zkušebního provozu této metody 
do prostoru ochranného pilíře jam, pro zajištění bezpeč-
nosti provozu celého ČSM (viz Obr. 1). 

Z hlediska budoucího využití této nové dobývací metody 
se jedná o naprosto unikátní a také strategický projekt, 
měření a pozorování umožní získáváním cenný dat posou-
dit, jak velkými vlivy je povrch v konečném důsledku 
ovlivňován od vlastního provozu metody chodba – pilíř 
a jak velké vlivy jsou způsobeny dobýváním porubů směr-
ným stěnováním na řízený zával. Tento závěr bude potřeb-
ný pro schválení nové dobývací metody chodba – pilíř 
z hlediska ovlivnění povrchu jako metody s minimálním 
ovlivněním povrchu. Skutečnost, že pro výzkum ovlivnění 
povrchu jsou využívány výsledky pozorování realizova-
ných v posledních 5 letech, mohou v první chvíli svádět 
k myšlence, že soubor těchto dat nebude dostatečný 
pro vyvození relevantních závěrů. Zcela jiné světlo 
na tento postup však vrhá konstatování, že v areálu ČSM 
je systematicky prováděna pravidelná nivelace výšek 
s četností měření dvakrát ročně. Měřické stanice, které 
jsou pozorovány od roku 1959, tvoří základ pro nové sta-
nice, které vznikly jejich rozšířením a nyní nám poskytují 

Obr. 1: Situování dobývky II a V v ochranném pilíři jam a vůči chráněné ploše na povrchu lokality Sever ČSM. 
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údaje, na nichž je možno srovnat, zda jejich velikost od-
povídá kontinuálním poklesům ovlivněné oblasti nebo zda 
došlo k náhlému zvýšení jejich velikostí právě po státu 
dobývání metodou chodba – pilíř. Zjištění nárůstu rych-
losti klesání povrchu může svádět k interpretaci, že tato 
gradace je způsobená právě vlivy dobývání dobývací me-
todou chodba – pilíř, ale soubor dat z oblasti ovlivnění 

dobýváním porubů, provozovaných klasickou dobývací 
metodou s vytvářením závalových prostor do tohoto hod-
nocení vnáší správné světlo. Právě s ohledem na velikost 
prognózovaných hodnot a umístění porubů v účinné vzdá-
lenosti od měřických stanic, zachycuje pozorování realizo-
vané kolegy z institutu geodézie a důlního měřictví, veli-
kost a dynamiku těchto vlivů. Z podkladů uvedených 

Obr. 2: Situování dobývky II a V v ochranném pilíři jam a porubů dobývaných stěnováním na řízený zával. 

  
Obr. 3 a 4: Sledování poklesů stropu v dobývkách II a V. 
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v závěrečných zprávách za roky 2014 až 2017 je možno 
dedukovat, že velikost a charakter naměřených prostoro-
vých změn koresponduje svou velikostí a směrem pohybů 
s vlivy, jež jsou způsobený invazivním způsobem exploa-
tace uhelných zásob v předmětných porubech a ovlivňují 
tak oblast sledovanou za účelem výzkumu vlivů dobývací 
metody chodba – pilíř (viz Obr. 2 na straně 3). 

 Pro správnou a úplnou interpretaci celkového ovlivnění 
povrchu dobývací metodou chodba – pilíř a verifikaci 
dosud přijatých dedukcí a hypotéz je nezbytně nutné, aby 
tato měření i nadále pokračovala.  

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 po-
dotknout, že tyto problematické úseky chodeb, na nichž se 
projevují negativní účinky geologických anomálií, jsou 
samozřejmě dodatečně vyztuženy a jejich únosnost je zvý-
šena použitím dlouhého kotvení a podpůrné ocelové vý-
ztuže, jež synergicky eliminují případné změny profilu 
těchto chodeb (viz Obr. 3 a 4 na straně 3). 

Smysluplné využití dosud realizovaných prací v letech 
2014 až 2018 předpokládá, že minimálně ještě po dobu tří 
let, tedy do roku 2021, budou realizována všechna měření 
v intervalech a s četností stejnou jako doposud. Rok 2021 
je determinován časovým faktorem, a to dozněním vlivů 
do čtyř let od ukončení exploatace zásob v OPJ lokality 
Sever dobývací metodou chodba – pilíř k datu říjen 2017. 
Na základě celkového sběru dat od období před zahájením 
až do doby úplného doznění vlivů dobývání bude možno 
vyhodnotit skutečné jednotlivé pohyby, včetně závěrů, 
jakým způsobem jsou ovlivněny referenční body jednotli-
vých pozorovacích přímek s ohledem na vzájemnou polo-
hu vůči dobývání metodou chodba – pilíř či k porubům 
dobývaným na řízený zával. Takto připravena zpráva bude 
jednoznačně dostatečným a průkazným materiálem, který 
umožní státní báňské správě schválit dobývací metodu 
chodba – pilíř z hlediska ovlivnění povrchu jako dobývací 
metodu s minimálním ovlivněním povrchu, což jistě 
umožní její využití i v oblastech, kde v současné době je 
jakákoliv klasická hornická činnost nepřijatelná či vylou-
čena.  ■ 

Ing. Robert Vochta, Ph.D. 

PROBLEMATIKA TĚŽBY HNĚDÉHO 

UHLÍ OČIMA STUDENTŮ 

A PEDAGOGŮ HGF VŠB - TUO 
Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách 

jsou stanoveny usnesením vlády č. 444 ze dne 
30. října 1991, které bylo přijato na návrh tehdejšího mi-
nistra životního prostředí Ivana Dejmala. Důvodem stano-
vení limitů byla zejména ochrana životního prostředí 
a krajiny v oblasti severních Čech. Toto opatření mělo 
mimo jiné zajistit městům a obcím, ležícím na zásobách 
hnědého uhlí, perspektivu existence v dlouhodobém hori-
zontu a chránit přírodní prvky i dopravní a technickou 
infrastrukturu severočeské hnědouhelné pánve. Lze kon-

statovat, že toto usnesení se stalo jedním 
z nejdiskutovanějších usnesení v oblasti průmyslu vůbec, 
a téměř od jeho počátku probíhají z různých stran stále se 
opakující pokusy o úpravu tohoto vládního usnesení. Na-
posledy došlo k revizi v roce 2015, kdy vláda ČR svým 
usnesením č. 827/2015 upravila závaznou linii omezení 
těžby pro lom Bílina. To umožní zachovat dodávky kvalit-
ního hnědého uhlí až do roku 2055 bez toho, že by došlo 
k narušení lidských sídel či zhoršení života v okolních 
obcích. Nedošlo však k úpravě limitů v případě lomu Čes-
koslovenské armády, kde je ve stanovených dobývacích 
prostorech k dispozici v rámci tzv. II. etapy lomu ČSA 
256 mil tun kvalitního hnědého uhlí. Odborníci uvádějí, 
že by to prodloužilo životnost lomu až za horizont roku 
2070. Znamenalo by to ale nutnost likvidace obcí Černice 
a Horní Jiřetín. Na téma těžebních limitů a těžby hnědého 
uhlí byla publikovaná řada článků a sestavená řada dotaz-
níků. 

 Kdybychom to vše měli shrnout do stručného výčtu, tak 
hlavními diskutovanými oblastmi jsou zejména: otázka 
životního prostředí, zaměstnanost v regionu, ekonomika, 
krajina a její okolí, energetická náročnost, energetická 
bezpečnost a další. V každé ze jmenovaných oblastí nalez-
neme důvody jak pro prolomení těžebních limitů a pokra-
čování v těžbě, tak i důvody pro jejich zachování.  

V tomto článku bychom chtěli poukázat na další oblast, 
které se otázka pokračování či ukončení těžby hnědého 
uhlí na severu Čech dotýká, a která je dle našeho názoru 
neprávem opomíjená. Touto oblastí je hornické školství. 
Mohlo by se zdát, že výrazná spojitost mezi školstvím 
a limity těžby není. Je nutné si ale uvědomit, že v České 
republice existuje jediná vysoká škola a jediná fakulta, 
která připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky 
pro hornickou činnost (HČ) a činnost prováděnou hornic-
kým způsobem (ČPHZ). Jedná se o Vysokou školu báň-
skou – Technickou univerzitu Ostrava a její Hornicko-
geologickou fakultu (HGF). Studijní program této fakulty 
je plně přizpůsobený požadavkům vyhlášky 
č. 298/2005 Sb., vyhlášky o požadavcích na odbornou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti 
nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. 
V minulosti mířili absolventi oborů, ve kterých se připra-
vují odborníci na lomové dobývání ložisek právě z velké 
části do firem dobývající hnědé uhlí. Vyjmenujme aspoň 
dva důvody, které přímo souvisí s těžbou uhlí a hornic-
kým školstvím. Prvním důvodem je bezesporu výrazný 
útlum a ukončování těžby uhlí na Ostravsko-Karvinsku. 
Rozsáhlá mediální kampaň v tomto případě způsobila 
dezinformaci veřejnosti s tím, že s ukončováním hlubinné 
těžby již není zapotřebí „horníků“. Tato kampaň nemalou 
měrou zapříčinila pokles zájmů o studium na HGF, což se 
následně projevilo a projevuje v hornické praxi nedostat-
kem nových odborníků v oboru  hornické inženýrství. 
Bohužel, veřejnost si neuvědomuje (není totiž správně 
informována), že těžba uhlí v České republice nespočívá 
pouze v těžbě černého uhlí hlubinným způsobem, ale že 
těžíme i hnědé uhlí povrchovým způsobem a další nerost-
né suroviny.  I tady jsou právními předpisy definované 
požadavky na řadů profesí s odbornou způsobilostí, i tady 
je zapotřebí „horníků“. Tím se dostáváme k druhému dů-
vodu, a to ke spojitosti mezi těžebními limity a hornickým 
školstvím. Právě na základě požadavku hornické praxe byl 
v roce 1960 zřízen v Mostě Institut kombinovaného stu-
dia, který „zásobuje“ Hornicko-geologickou fakultu zá-
jemci o studium a připravuje tak absolventy v hornických 
profesích, kteří pomáhají udržovat chod všech těžebních 
organizací v této oblasti. Podíl absolventů 
z kombinovaného studia, například u oboru „Těžba ne-
rostných surovin“, tvoří mnohdy až 50% z celkového po-
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čtu. V případě, že těžba hnědého uhlí v severočeské uhel-
né pánvi bude pokračovat za hranice stanovené územními 
limity pro lom ČSA, bude trvat zájem o odborníky v této 
oblasti a tím i zájem o studium na HGF VŠB-TUO něko-
lik dalších desetiletí. Na druhé straně uhlí je sice strategic-
kou surovinou, ale zdaleka není jedinou důležitou nerost-
nou surovinou, kterou na území České republiky těžíme. 
Stavaři se neobejdou bez štěrkopísků, písků, cihlářských 
surovin a stavebního kamene. Bez nerostných surovin 
se neobejde sklářský a keramický průmysl, výroba cemen-
tu, papírenství a mnoho dalších oblastí průmyslu. 
V poslední době se hodně diskutuje o možné budoucí těž-
bě strategické suroviny – Lithia, a o obnově těžby kovů 
v Krušných horách. K tomu, aby těžba těchto surovin 
mohla pokračovat, potřebují firmy odborníky, kteří mohou 
získat nutná osvědčení o odborné způsobilosti.  Jedná 
se například o závodní lomů, báňské projektanty a hlavní 
důlní měřiče. Těchto funkcí je ale mnohem více a vysoko-
školské odborníky, kteří mohou tato osvědčení získat 
a stát se tak pro svoje firmy v podstatě nepostradatelnými, 
zajišťuje právě HGF v Ostravě. Málo naplat, hnědouhelné 
hornictví bylo ještě v nedávné minulosti „tahounem“ zá-
jmu o absolventy HGF a úbytek zájemců o studium z řad 
firem v uhelném hornictví z regionu severních Čech může 
mít za následek tak nízký počet uchazečů o toto studium, 
že k otevření některých studijních oborů s tím spojených 
ani nedojde. Zatím se zdá, že je báňských inženýrů stále 
dostatečně. Většina z nich jsou však lidi nad padesát 

a šedesát let, kteří končili studium v sedmdesátých a osm-
desátých létech minulého století. Pro získání přehledu 
o vztahu studentů a pedagogů HGF k problematice těžby 
hnědého uhlí a územních limitů jsme zpracovali dotazník 
s celkem 17 dotazy na respondenty. Pro následné vyhod-
nocení byly zvolené kategorie: 
− Pedagog 

− Student 

− Muž 

− Žena 

− Věk: 20 – 25 let, 26 – 30, 31 – 40, 41 – 50 a 51 – 
61 u žen 

− Věk: 20 – 25 let, 26 – 30, 31 – 40, 41 – 50 a 51 – 
72 u mužů 

Dotazovaných respondentů bylo celkem 111, z toho 93 
studentů a 18 pedagogů. U studentů bylo zastoupení muž 
a žena v poměru 61 ku 32 a u pedagogů 15 ku 3. Měli na 
výběr z několika variant. Většina otázek se vztahovala 
k hornictví a energetice, několik z nich se ptala na osobní 
vztah dotazovaného k hnědouhelným regionům a hornic-
tví. 

Respondenti odpovídali na tyto otázky: 
1. Jaký je Váš názor na těžbu nerostných surovin? 
2. Víte v jakých typech elektráren je vyráběno nejvíce 

elektrické energie v ČR? 
3. Jaký je Váš názor na těžbu nerostných surovin 

ve vztahu k životnímu prostředí? 
4. Kolik tun uhlí ročně spotřebují tepelné (uhelné) elek-

trárny pro výrobu potřebného množství energie 
pro ČR?  

5. Je více elektrické energie v tepelných elektrárnách 
ČR vyrobeno z černého nebo hnědého uhlí  

6. Žijete trvale v Ústeckém kraji nebo sokolovském 
regionu? 

7. Jste Vy, nebo někdo z vaší rodiny zaměstnaný 
v některé těžební společnosti v regionu? 

8. Nejvyšší podíl při dodávce tepla pro domácnosti má. 
9. Co znamená pojem územní ekologické limity 

pro těžbu hnědého uhlí? 

10. Kdo povoluje těžbu nerostných surovin (hornickou 
činnost)? 

11. V roce 2015 byly upraveny územně ekologické limi-
ty pro Doly Bílina, které umožnily těžbu hnědého 
uhlí až do roku 2055. Budou se v souvislosti s těžbou 
Dolů Bílina likvidovat nějaké obce? 

12. Myslíte si, že souhlas obyvatel obcí (Černice a Horní 
Jiřetín) s těžbou hnědého uhlí v referendu by mohl 
být dostatečným podnětem pro změnu usnesení vlá-
dy ve věci úpravy územních ekologických limitů 
v předpolí lomu Československé armády a prodlou-
žení těžby hnědého uhlí hluboce za horizont roku 
2070? 

13. Kdyby se problematika přesunutí bydlení pro rozší-
ření těžby týkala vás, byli byste ochotni 
se přestěhovat? 

14. Myslíte si, že jsou těžební organizace svými aktivita-
mi i přínosem v rozvoji kraje? 

15. Máte třeba osobní zkušenost ve své rodině, že se vás 
nějakým způsobem dotkla problematika těžby hně-
dého uhlí?  

16. Myslíte si, že konec těžby hnědého uhlí by snížil 
význam oboru hornictví ve společnosti i hornického 
školství v ČR? 

17. Myslíte si, že těžba hnědého uhlí výrazně devastuje 
okolní krajinu nebo její rekultivace naopak přispívá 
k tvorbě nového krajinného rázu s novými možnost-
mi využití a vyžití obyvatel. 

Vyhodnocení bylo provedeno pomocí tabulek a grafů. 
Uvedení kompletního vyhodnocení by stačilo na samostat-
ný další článek, proto budeme komentovat jen ty odpově-
di, jejichž výsledek byl pro nás buď zajímavý anebo mají 
přímý vztah k Ústeckému kraji a těžbě hnědého uhlí. Nut-
no upřesnit, že v případě studentů dotazník vyplňovali 
studenti Institutu kombinovaného studia v Mostě (IKSM) 
a všichni uvedli, že trvale žijí v regionu. V případě peda-
gogů dotazník vyplnili jak zaměstnanci IKSM (celkem 7), 
kteří trvale v regionu žijí, tak i ti, kteří trvale žijí mimo 
region (11 celkem, většinou z Ostravy a okolí). Ne všichni 
studenti odpověděli na všechny otázky. 

Už odpověď na první otázku byla pro nás zajímavá. 
1. Jaký je Váš názor na těžbu nerostných surovin? 

a) Těžba nerostných surovin v současnosti není nutná. 
Stačí recyklace odpadů a energii lze získat jinými způ-
soby. 

b) Bez těžby nerostných surovin bychom nedosáhli sou-
časného stavu technického rozvoje. Těžba nerostných 
surovin je nutná jako zdroj materiálů a energie 
v mnoha výrobních oborech (elektronika, stavebnictví, 
automobilový průmysl, energetika). 

c) Těžba nerostných surovin v současnosti je potřebná jen 
jako doplňková činnost k recyklaci odpadů. 
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Všichni pedagogové (což se možná dalo předpokládat), ale 
i drtivá většina studentů (54 z 61) se přiklonila k odpovědi 
b). Povzbuzující to je především u studentů ve věkové 
kategorii 20-25, kde se k této odpovědi přiklonilo 35 stu-
dentů ze 40. 
Ve „znalostních“ otázkách, u kterých je správná odpověď 
předem známá, dominovali logicky pedagogové. Jednalo 
se o otázky č. 2, 4, 5, 8, 9, 10 a 11. Jako příklad uvádíme 
otázku č. 2. 

2. Víte v jakých typech elektráren je vyráběno nejvíce 
elektrické energie v ČR? 

a) Jaderné elektrárny 
b) Uhelné elektrárny (hnědé, černé uhlí) 
c) Vodní 
d) Alternativní zdroje (sluneční, větrné, biomasa…) 

Pouze jeden pedagog z osmnácti si myslel, že nejvíce 
elektrické energie je vyráběno v jaderných elektrárnách. 
Správně odpovědělo 94,4% pedagogů. Jak v roce 2017, 
tak i dlouhodobě, je zatím vyráběno nejvíce elektrické 
energie v elektrárnách uhelných a to hnědouhelných. 
U studentů na tuto otázku odpovědělo správně 70 studentů 
z celkem 93 (75,3%). 
Poměrně překvapivě a pro dlouhodobou perspektivu vyu-
žití hnědého uhlí příznivě dopadla odpověď na otázky 
12 a 13:  

1. Myslíte si, že souhlas obyvatel obcí (Černice a Horní 
Jiřetín) s těžbou hnědého uhlí v referendu by mohl být 
dostatečným podnětem pro změnu usnesení vlády 
ve věci úpravy územních ekologických limitů v předpolí 
lomu Československé armády a prodloužení těžby 
hnědého uhlí hluboce za horizont roku 2070? 

a) Ano 
b) Ne 

13. Kdyby se problematika přesunutí bydlení pro rozšíření 
těžby týkala vás, byli byste ochotni se přestěhovat? 
a) Ano, v případě, že by důlní organizace v předstihu 

vybudovala novou obec, včetně domu pro mou rodinu 
na námi vybraném místě. 

b) S těžbou a s přestěhováním jinde bych nesouhlasil 
(nesouhlasila). 
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Většina pedagogů i většina studentů odpověděla na oba 
dotazy za a) tedy ANO. Zajímavé je, že v těchto otázkách 
jsou poměrně rozdílné odpovědi u mužů a žen. Jestliže 
u otázky 12 se pro „ano“ vyslovilo 57 mužů a „ne“ zvolilo 
18 mužů, tak u žen jen 17 uvedlo jako odpověď „ano“ 
a 22 bylo proti. Rovněž u otázky č. 13 byla většina mužů 
ochotna se stěhovat v případě přesunu vesnice z důvodu 
těžby a u žen to bylo obráceně. 
Velká část běžných věcí, které lidé používají, je vyrobena 
z nerostných zdrojů. Jsou to budovy, veškeré dopravní 
prostředky, spotřební elektronika a domácí spotřebiče, 
elektromotory, nádobí, počítače, keramika - většina věcí 
okolo nás (stavební materiály, kovy, plasty, sklo…). 
V současné době je celosvětově nejvíce energie získáváno 
z nerostných zdrojů (uhlí, ropa, zemní plyn …). Je naivní 
si myslet, že se mávnutím kouzelného proutku přestaneme 
tyto nerostné suroviny najednou potřebovat. Česká repub-
lika má nerostných zdrojů stále poměrně dost. K jejich 
získání budou i nadále potřební bánští odborníci a jedinou 
školou - fakultou, která poskytuje potřebné vzdělání je 
VŠB-TUO, HGF. Pro naši dobrou budoucnost si chraňme 
životní prostředí, ale zároveň racionálně využívejme ne-
rostné zdroje. V neposlední řadě si zachovejme a udržuj-
me i hornické školství, které má stále dobrý zvuk nejen 
v Evropě, ale i v USA, Asii a JAR. A co proto můžeme 
udělat i my? Jednoduše být aktivní a informovat veřejnost 
o stále významné úloze hornictví v moderní společnosti. 
Například, že bez těžby nerostných surovin bychom nemě-
li spotřebiče, na které jsme si zvykli, ani energie, jejichž 
spotřebu považujeme za samozřejmost. V článku, vzhle-
dem k tématu jsme se nezmínili o významné činnosti, kte-
rá náš Ústecký kraj mění k lepšímu už mnoho let. 
Je to sanace a rekultivace. Víte například, že v oblasti Se-
veročeské hnědouhelné pánve je dnes více lesů, než bylo 
před zahájením povrchové těžby hnědého uhlí? To je ale 
na další článek. ■ 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D., 

Ing. Mária Jarolimová, Ph.D. 

UDĚLOVÁNÍ PAMĚTNÍCH MEDAILÍ 
Na letošní XXV. konferenci Společnosti důlních měřičů 

a geologů, z. s. dne 24. října 2018 byla udělena pamětní 
medaile akademika Františka Čechury čtyřem členům 
Společnosti za významný rozvoj v oboru Důlní měřictví. 
Slavnostního aktu se ujali předseda Rady SDMG Ing. Mi-
roslav Novosad, Ph.D.,  místopředsedkyně Rady SDMG 
doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. a doc. Ing. Pavel Černota, 
Ph.D., který ke každému oceněnému přečetl krátký profes-
ní životopis. 

Ocenění bylo uděleno Ing. Petru Stanislavovi, který 
od roku 2011 působí jako znalec v oboru těžba a projekto-
vání v hornictví se zaměřením na vlivy poddolování a jeho 
nynější profesí je hlavní důlní měřič pro společnosti skupi-
ny Seven Energy a zástupce závodního dolu ČSA. 
Na obr. 1 přijímá gratulaci od vedoucího katedry geodézie 
a důlního měřictví doc. Ing. Pavla Černoty, Ph.D. 

Další pamětní medaile byla udělena Ing. Robertu Voch-
tovi, Ph.D. (obr. 2), jehož odborná činnost je velmi bohatá. 
V letech 2014 až 2017 pracoval v týmu Projekt Room and 
Pillar, kde zajišťoval nasazení a zkušební provoz dobývací 
metody chodba – pilíř. V současnosti pracuje na správě 
OKD jako vedoucí oddělení pro povolování hornické čin-
nosti v útvaru ředitele pro strategii. Musíme připomenout, 
že Ing. Robert Vochta, Ph.D. obdržel i jiná významná oce-
nění.  Za práci aktivního důlního záchranáře a v oblasti 
likvidací havárií byl v roce 2011 oceněn čestným bronzo-
vým záslužným záchranářským křížem a za práci 
v hornictví mu bylo v roce 2016 uděleno resortní vyzna-
menání Jiřího Agrikoly.  

Ing. Tomáš Matušík (obr. 3), další oceněný, pracuje 
v současné době na pozici důlní měřič, geodet a má 
na starost rovněž nivelační měření pro potřeby Dvoustran-
né mezivládní komise, která koordinuje hornickou činnost 
v důlním ochranném prostoru a hraničním pilíři na Česko - 
polské hranici.  

Nakonec bylo ocenění předáno Ing. Zdeňku Mučkovi 
(obr. 4). Od roku 2014 se aktivně zapojil do projektu Ro-
om and Pillar (RP), kde jeho úkolem bylo měření a vyhod-
nocování vlivů poddolování na povrchu na měřických 
přímkách při dobývání metodou RP a sledování pohybů 
v jámě. Je pravidelným účastníkem jednání ve stálé pra-
covní skupině důlních škod, která je poradním orgánem 
pro Dvoustrannou mezivládní komisi pro spolupráci při 
dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných Česko 
- polských státních hranic. V současné době pracuje jako 
hlavní důlní měřič a vedoucí OMG na Dole ČSM. 

 
Obr. 4: Ing. Zdeněk Mučka. 

Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim další tvůrčí 
práci v oboru. ■ 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. Obr. 1 Gratulace. 

  

Obr. 2: Ing. Robert Vochta, Ph.D. Obr. 3: Ing. Tomáš Matušík. 
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KOKTEJL NA SILVESTRA 
 
Již přes deset let píšu do Bulletinu a snažím se, přinést 

nějaký nový recept. Není to jednoduché, ale nakonec mě 
napadla myšlenka, vymyslet silvestrovský koktejl. 
I když si ho nemusíme dávat jen na Silvestra. Základem 
koktejlu jsou čerstvé jahody. Nemusíte jít jako Maruška 
k devíti měsíčkům. Stačí, když zajdete například do Glo-
busu, tam čerstvé jahody určitě v této době mají. Roz-
hodně nedávejte kompotované jahody. Koktejl by byl 
příliš sladký.  A teď už jdeme na to. 

 
Ingredience pro jednu sklenici na koktejl: 
 
3 jahody, 
3 kostky ledu, 
1,5 dcl Prosecca, 
0,5 dcl Campari, 
perlivá minerálka, 
koktejlová sklenice 4,6 dcl. 
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VŠB-TU Ostrava, HGF, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba 
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Redakční rada: Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D., Bc. Vendula Sládková 
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Toto číslo vyšlo dne: 31. 12. 2018 v nákladu 90 ks 
 

Neprodejné – pouze pro členy SDMG, z. s. 

SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

Příprava: 
Do smoothie mixéru dáme jahody a 0,5 dcl minerálky 

a rozmixujeme do pěny. Rozmixované jahody vlijeme 
do koktejlové sklenice, přidáme 1,5 dcl Prosecca, 0,5 dcl 
Campari, dolijeme perlivou minerálkou, vhodíme kostky 
ledu, ozdobíme jahodou, vložíme slámku a můžeme se 
do něj pustit. 

Doufám, že bude chutnat :) 
Na zdraví všem! 

 
doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

NĚCO NA ZASMÁNÍ  
"Co může být ještě horší, než když vám petarda utrhne 

čtyři prsty?" 
"Když ten který zbyde je prostředníček." 
 
„Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, kamará-

de?” 
„Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít a teď si 

zase nemohu vzpomenout, kde jsem byl.”  
 
„Hej, ty petardy, co jsi mi prodal, nefungují!” 
„Jak to? Vždyť jsem je předem zkoušel...”  
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