
  

 

   

Vážené kolegyně a kolegové,  
zahrádkáři dávají do pořádku to, co nestihli 

na podzim a připravují svou zahrádku na sezónu. 
Otevírají se i zahrádky před restauracemi, děti 
vyrážejí na prolézačky a o přední sklo mého 
automobilu se mi při cestě z práce rozplácla 
moucha.  Jaro už je opravdu tady!  

No a my, důlní měřiči a geologové jsme 
pochopili, že je čas i na povinnosti. To znamená 
dobře se připravit na historicky prvé přezkoušení 
důlních a hlavních důlních měřičů. Když v roce 
2012 vyšla novela vyhlášky ČBÚ 
č. 298/2005 Sb. „O požadavcích na odbornou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické 
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem a o změně některých právních 
předpisů“ tak jsme si uvědomili, že dle § 2 
vyhlášky jsme byli zařazeni mezi „Odborně 
kvalifikované osoby“ a že nás tedy čeká 
ověřování odborné způsobilosti (více na str. 7). 

Mezinárodní společnost pro důlní měřictví také 
nezahálí a organizuje jednání prezídia ISM 
(International Society for Mine Surveying) ten-
tokrát v Norsku, blízko polárního kruhu v městě 
Trondheim od 10. do 12. května 2017. Českou 
republiku bude zastupovat předseda rady SDMG 
Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.  

Ani na podzim aktivita SDMG neutuchá. Při-
pomene se 110. výročí založení Stolice geodézie 
a důlního měřictví na Vysoké škole báňské. Bu-
de se konat v prostorách naší ALMA MATER 
v termínu od 18. do 20. 10. 2017. V těchto 
dnech proběhne zároveň 10. sjezd SDMG, kde 

se bude volit nová rada SDMG. Po ukončení 
těchto významných akcí proběhne 20. 10. 2017 
sraz absolventů Institutu geodézie a důlního mě-
řictví. Doufáme, že si setkání všichni užijeme 
a odneseme si spoustu pěkných zážitků. Více 
informací najdete v příštím čísle našeho bulleti-
nu. 

S přáním krásných sluníčkových a pohodových 
velikonočních svátků, 

místopředseda Rady SDMG 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 
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PŘEHLED NOVÝCH PŘEDPISŮ 

HORNÍHO PRÁVA V ROCE 2016  

Zákon č. 89/2016 Sb.,  

ze dne 3. března 2016, kterým se mění zákon 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohat-
ství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
účinnost 1. 1. 2017. Zákon se týká především zave-
dení nového způsobu výpočtu a placení úhrad z do-
bývacích prostorů a z nerostů vydobytých na výhrad-
ních ložiskách. Dále byl zákonem nově upraven re-
žim státních statistických zjišťování a jejich převede-
ní do působnosti resortních právních předpisů 
v oblasti hornictví. V tomto konkrétním případě 
se jedná o vyřazení statistického výkazu Hor (MPO) 
1-01 (Roční výkaz báňsko-technických a provozních 
údajů) z dalšího programu statistického zjišťování 
a jeho nahrazení evidencí vedenou v působnosti Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu. Dle důvodové zprávy 
k návrhu novely horního zákona jsou hlavními prin-
cipy nové právní úpravy zvýšení příjmů státního roz-
počtu při zachování současné výše příjmů obcím, 
změna způsobu výpočtu úhrady z vydobytých neros-
tů, změna způsobu rozdělení výnosu z úhrad z vydo-
bytých nerostů a zjednodušení a zefektivnění postu-
pu při správě úhrad z vydobytých nerostů. Novela 
stanoví mj. v § 33r horního zákona nové povinnosti 
při vedení důlně měřické a geologické dokumentace 
v rámci záznamních povinností pro účely úhrady 
z vydobytých nerostů. 

Zákon č. 90/2016 Sb.,  

ze dne 3. března 2016, o posuzování shody stano-
vených výrobků při jejich dodávání na trh, účinnost 
15. 4. 2016. Dle důvodové zprávy zákon byl zpraco-
ván v souladu s uplatňováním nového legislativního 
rámce v EU (NFL). Cílem bylo vytvořit vhodný 
a účinný regulační model umožňující inovaci techno-
logií a posílení konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, který se v rámci NLF promítl do tří zásad-
ních dokumentů: Nařízení EP a Rady (ES) 
č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se 
uplatňování některých vnitrostátních technických 
pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními 
předpisy na trh v jiném členském státě a kterým 
se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES, Nařízení EP 
a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadav-
ky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádě-
ní výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) 
č. 339/93 a Rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES 
o společném rámci pro uvádění výrobků na trh 
a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS. Splnění 
harmonizovaných technických požadavků je pod-
mínkou pro volný pohyb výrobků na jednotném ev-
ropském trhu.  

Zákon č. 91/2016 Sb.,  

ze dne 3. března 2016, kterým se mění zákon 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrob-
ky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, účinnost 

15. 4. 2016. Zákon byl vydán v návaznosti na zákon 
č. 90/2016 Sb., který se vztahuje na výrobky, 
pro které na základě nového legislativního rámce 
byly vydány nové právní předpisy EU. Implementa-
ce předpisů EU, operujících s institutem oznámených 
subjektů, není tedy již zajištěna prostřednictvím zá-
kona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády vydaného k je-
ho provedení, ale zákonem o posuzování shody. 
V takovém případě bylo mj. třeba, aby zákon 
č. 22/1997 Sb. neduplikoval ustanovení o oznáme-
ných subjektech, ale odkazoval na zákon 
o posuzování shody. Součástí zákona je i změna 
v ustanovení § 40 odst. 5 písm. e) zákona 
č. 61/1988 Sb. 

  Zákon č. 193/2016 Sb.,  

ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon 
č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého 
do přírodních horninových struktur a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účinnost 
2. 7. 2016. Cílem zákona je prostřednictvím úpravy 
zákona o ukládání oxidu uhličitého provést některá 
ustanovení a Přílohy I směrnice 2009/31/ES o geolo-
gickém ukládání oxidu uhličitého tak, aby jejich pro-
vedení do českého právního řádu bylo v souladu 
s evropským právem i dle názoru EK.  

Zákon č. 243/2016 Sb.,  

ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím celního zákona, účin-
nost 29. 7. 2016. Součástí zákona je i drobná změna 
v ustanovení § 25j odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.  

Zákon č. 264/2016 Sb.,  

ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona, 
účinnost 1. 1. 2017. Součástí zákona je i drobná 
změna v ustanovení § 18 horního zákona, kam 
se doplňuje nový odst. 4, který říká, že v chráněném 
území pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanove-
ném pro ukládání radioaktivních odpadů v podzem-
ních prostorech nelze povolit činnosti, které by moh-
ly vést k narušení izolačních bariér úložných prostor 
a ke kontaminaci osob nebo složek životního prostře-
dí radioaktivní látkou.  

Zákon č. 451/2016 Sb.,  

ze dne 30. prosince 2016, kterým se mění zákon 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpi-
sů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledova-
telnosti výbušnin pro civilní použití, účinnost 
13. 1. 2017. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších 
změn zákona č. 61/1988 Sb., neboť obsahuje 61 no-
velizačních bodů jeho dosud platného znění. Zákon 
pak obsahuje i dalších 13 novelizačních bodů týkají-
cích se zákona č. 83/2013 Sb. Nová právní úprava 
má za cíl dokončit transpozici požadavků směrnice 
EP a Rady 2014/28/EU o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se dodávání vý-
bušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi, 
které nespadají pod technické požadavky na výbušni-
ny a nejsou proto upraveny novým zákonem 
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
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uvádění na trh (zákon č. 90/2016 Sb.) a jeho prová-
děcím nařízením vlády o technických požadavcích 
na výbušniny (nařízení vlády č. 97/2016 Sb.). Sou-
časně má propojit zákon č. 61/1988 Sb. se zmíněným 
novým zákonem o posuzování shody, stejně jako jej 
provázat se zákonem č. 119/2002 Sb. (ve znění no-
vely zákonem č. 229/2016 Sb.) v intencích usnesení 
Vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 33 
(přijatým v souvislosti s událostmi v areálu munič-
ních skladů ve Vrběticích/ Vlachovicích). Navrhova-
ná právní úprava současně reaguje na záměr Minis-
terstva pro místní rozvoj novelizovat stavební zákon 
a zvláštní právní předpisy upravující působnost sta-
vebních úřadů (a to včetně zákona č. 61/1988 Sb. 
upravujícího mj. příslušnost u staveb skladů výbuš-
nin) za účelem zjednodušení a zrychlení povolova-
cích řízení tak, aby byl zákon č. 61/1988 Sb. dotčen 
co možná nejnižším počtem novelizačních zásahů. 
V souvislosti s navrženými změnami bylo přistoupe-
no též k drobným úpravám ustanovení vztahujících 
se k dobývání ložisek nerostů, jež mají za cíl mj. 
zpřesnit okruh účastníků v řízení o povolení hornické 
činnosti a nastavit pravidla pro efektivnější vynuco-
vání zajištění důlního díla nebo lomu či jejich li-
kvidaci.                               

Nařízení vlády č. 97/2016 Sb.,  

ze dne 16. března 2016, o technických požadavcích 
na výbušniny, účinnost 20. 4. 2016. Nařízení vlády 
připravil ČBÚ k provedení některých ustanovení 
nového zákona č. 90/2016 Sb.,  

o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
dodávání na trh, k dokončení transpozice požadavků 
směrnice EP a Rady 2014/28/EU o harmonizaci 
právních předpisů členských států týkajících se do-
dávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru 
nad nimi (přepracované znění). 

Nařízení vlády č. 98/2016 Sb., 

ze dne 16. března 2016, o sazbách úhrad, účinnost 
1. 1. 2017. Nařízení vlády bylo vydáno podle zmoc-
nění dle ustanovení § 33k odst. 2 horního zákona 

a stanoví sazby úhrady z vydobytých nerostů 
pro jednotlivé dílčí základy úhrady.■ 

Ing. Martin Malíř 

Z HLUBIN ZEMĚ KE HVĚZDÁM 
Planetárium Ostrava je součástí Institutu geodézie 

a důlního měřictví Hornicko-geologické fakulty 
VŠB-TUO. Toto zvláštní spojení „pozemských věd“ 
a „věd o vesmíru“ vzniklo v době, kdy se v areálu 
porubského lesa začala budovat Báňská měřická zá-
kladna (BMZ). Právě její součástí se stala kopule 
planetária a dvě menší kopule hvězdáren. V letech 
2011 až 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce všech 
prostor bývalé Báňské měřické základy a nové Pla-
netárium Ostrava představilo veřejnosti nově vybu-
dovaná prostředí: Sál planetária s projekcí hvězdné 
oblohy, kinosál s možností 3D projekce, kopule 
hvězdáren s novým vybavením, interaktivní expozi-
ce zvané Experimentárium, venkovní Amfiteátr, Vý-
zkumák se zaměřením na praktickou výuku a Galerii 
Miru. 

VÝUKA I ZÁBAVA 

Představte si, že sedíte v teple, v pohodlném křesle, 
pomalu se stmívá a nad vámi se pozvolna objevují 
stovky hvězd. Konečně vidíte souhvězdí tak, jak si je 
po staletí představovali hvězdáři. Mezi zářícími ter-
číky hvězd se objevují siluety Velké medvědice, Ori-
ona, Kassiopei, známá souhvězdí zvěrokruhu a do-
konce i Plejády. Zaměříte se na místo, kde 
se v propastných dálkách skrývá mezihvězdná mlho-
vina, a najednou se začnete vesmírem pohybovat. 
Míjíte planety Sluneční soustavy, prolétáváte kolem 
blízkých hvězd a za okamžik jste obklopeni oblakem 
prachu a plynu, v němž se rodí nové hvězdy. Proží-
váte sen s otevřenýma očima. 

V Planetáriu Ostrava najdete zcela unikátní systém 
tzv. hybridního planetária. Projekci dokonalé hvězd-
né oblohy zajišťuje optomechanický přístroj, který 
dodala japonská firma GOTO. Je synchronizován 

Obr. 1: Planetárium Ostrava  
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s moderním digitálním planetáriem americké firmy 
Evans and Sutherland, jenž se skládá ze dvou data-
projektorů, promítajících „vesmír 
v počítači“ (astronomický software Digistar 5). Prá-
vě tento druhý digitální systém umožňuje lety vesmí-
rem a můžete pomocí něj provozovat i tzv. sférické 
kino. Je to projekce filmů různého zaměření, které 
mají společný formát: fulldome neboli celoobloho-
vou projekci, kde je divák přímo uprostřed obrazu.  

Ostravské Planetárium nevyužívá modernizovaný 
sál jen pro filmovou projekci. Pravidelně zde probíhá 
řada živě moderovaných pořadů popularizujících 
vědu, astronomické pohádky a povídání pro děti, 
hudební produkce a samozřejmě také výuka astrono-
mie pro studenty HGF, konkrétně přednášky a cviče-
ní pro studenty oboru Inženýrská geodézie. 

PROBOUZENÍ ZVÍDAVOSTI V EXPERI-

MENTÁRIU 

Vymyslet interaktivní exponáty, které by mohly 
přiblížit extrémní fyzikální podmínky ve vesmíru, 
není vůbec jednoduché. Přesto se v Planetáriu poda-
řilo vytvořit expozice, které vás zavedou Za hvězda-
mi, K planetám, Za světlem, Na oběžnou dráhu 
a Do hlubin Země. Tady můžete využít gravitační 
studnu pro vyslání sondy k Měsíci, můžete si podle 
vzoru pana Foucaulta ověřit rotaci Země, můžete 

způsobit menší zemětřesení nebo zkusit natočit stani-
ci na oběžné dráze pomocí gyroskopů. 

SKUTEČNÝ VESMÍR NA VLASTNÍ OČI 

Hvězdárna je místo, které má odjakživa nádech 
tajemna. Právě odtud nahlížíme do nepředstavitelně 
vzdálených končin, do kterých se člověk jen tak brzy 
nevypraví. V kopulích hvězdáren se nacházejí dva 
hlavní dalekohledy: Celestron o průměru zrcadla 
355 mm a ohniskové vzdálenosti 3910 mm, který 
umožňuje zvětšení 105x až 782x a dalekohled Mead 
o průměru 300 mm a ohniskové vzdálenosti 3000 
mm, umožňujícím zvětšení 40x až 500x. Montáže 
dalekohledů mají automatické ovládání a jsou propo-
jeny s ovládáním kopulí. Návštěvníci jimi mohou 
pozorovat objekty hvězdné oblohy celoročně - 
od středy do soboty dvě hodiny po setmění. 
A co můžeme dalekohledy vidět? 

Náš nejbližší vesmírný soused Měsíc nikdy nezkla-
me. Pro jeho pozorování je ale třeba zvolit vhodnou 
fázi, nejlépe když je mladý, krátce po novu. Tento 
dorůstající Měsíc je totiž osvětlován Sluncem „z bo-
ku“ a měsíční hory a valy jednotlivých kráterů vrhají 
dlouhé stíny. Při dobrých pozorovacích podmínkách 
je možné dalekohledem spatřit například krátery 
o průměru dva kilometry.  

Další nádherná podívaná se nám naskytne, když 
namíříme dalekohled na některou z osmi planet Slu-

Obr. 2: Sál planetária  
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neční soustavy. Planety jsou sice sestry Země, ale 
každá vypadá úplně jinak, a to jak z dálky 
v dalekohledu, tak i zblízka pohledem  kosmických 
sond. 

Neuvěřitelně krásná podívaná dalekohledem 
je i na hvězdy, ať už jde o barevné dvojhvězdy, troj-
hvězdy či zajímavá seskupení hvězd v objektech, 
které nazýváme otevřené a kulové hvězdokupy. 
V temné černi mezi hvězdami je jich všude plno 
a jejich zkoumáním odhalujeme příběhy hvězdného 
vývoje. Nahlížíme do rozsáhlých plynných oblaků, 
z nichž se hvězdy rodí, nebo do mlhovin, v něž se 

hvězdy proměňují na koncích svého vývoje, když 
odhazují vnější obaly nebo explodují jako supernovy 
a hypernovy. Pátráme po souvislostech a s údivem 
zjišťujeme, že všeničící výbuch supernovy zřejmě 
stál u zrodu naší Sluneční soustavy a supernovám 
vděčíme za to, že je ve vesmíru Země a na ní rostli-
ny, zvířata a lidé. 

OBLOHA Z AMFITEÁTRU 

Zatímco z hvězdárny nahlížíme do vesmíru jen úz-
kou štěrbinou kopule, nad Amfiteátrem se klene celá 
skutečná obloha. Ve dne se Amfiteátr proměňuje 
v divadlo jednoho herce, jímž je samozřejmě Slunce. 
K jeho pozorování se využívají speciální dalekohle-
dy, ve kterých je intenzita světla snížena filtry. Mů-
žeme sledovat například proměny sluneční fotosféry, 
mnohdy poseté tmavými skvrnami. Jejich výskyt je 
vždy spojen s projevy silného magnetického pole, 
které určuje pohyb slunečního plazmatu. Skvrny ma-
jí různou četnost a polohu na slunečním disku podle 

toho, zda je Slunce v maximu nebo v minimu své 
činnosti. Jiný typ slunečních dalekohledů využívá 
tzv. H alfa filtry, které ze slunečního záření vybírají 
jen spektrální čáru záření vodíku o vlnové délce 
656 nm. Takto zobrazený sluneční kotouč je načer-
venalý a na jeho obvodu se objevují smyčky nebo 
výtrysky slunečních protuberancí a erupcí.  

TŘEŠNIČKA NA DORTU 

Ačkoliv prostor Planetária není příliš velký, najdete 
v něm i Galerii Mira, místo pro pravidelné pořádání 
výstav fotografií, kreseb a dalších uměleckých a do-
kumentárních děl z mnoha oborů. Tady vám bude 
nabídnuto i posezení, zvláště když zavítáte do Vě-
decké cukrárny. Velký výběr sladkostí tu nenajdete, 
ale komorní přednášky s lidmi, pro které se stala vě-
da koníčkem i zaměstnáním, se možná stanou třeš-
ničkou na dortu upečeného z příjemných chvil strá-
vených v Planetáriu. 

Planetárium Ostrava ožívá s každým příchozím 
návštěvníkem. Umí se vypořádat s akcemi, při nichž 
jsou sály zaplněné do posledního místečka, ale umí 
si i vychutnat komorní atmosféru hvězdárenské ko-
pule s účastí několika návštěvníků a nekonečného 
vesmíru. Přijďte se přesvědčit sami, že je to tak.■ 

PaedDr. Ivana Marková, Ph.D. 

Obr. 3: Experimentárium 

Obr. 4: Gravitační studna  Obr. 5: Humanoidní robot Engi  

Obr. 6: Kopule hvězdárny 
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ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO HLAV-

NÍ DŮLNÍ MĚŘIČE A DŮLNÍ MĚ-

ŘIČE 
V souladu s novelou vyhlášky ČBÚ 

č. 298/2005 Sb. platí dle §8, že:  
1. Fyzické osoby, jejichž odborná způsobilost uve-

dená v ustanovení § 4 písm. a) až j) a l) až n) je 
ověřována orgány státní báňské správy, se musí 
podrobit opakovanému ověření odborné způso-
bilosti (dále jen "periodická zkouška") v rozsa-
hu potřebném pro výkon činnosti.  

2. Periodická zkouška se provádí ve lhůtě do pěti 
let od předchozí zkoušky.  

3. Periodická zkouška se koná před komisí stano-
venou předsedou Českého báňského úřadu. Žá-

dost o periodickou zkoušku je třeba podat pří-
slušnému orgánu státní báňské správy nejpozdě-
ji 60 dnů před uplynutím lhůty podle odstavce 2.  

Společnost důlních měřičů a geologů, ve snaze 
ulehčit přípravu důlních měřičů a hlavních důlních 
měřičů na periodickou zkoušku, organizuje seminář 
na téma „Legislativa pro (opakované) ověření od-
borné způsobilosti důlních měřičů a hlavních důl-
ních měřičů“. Seminář je pořádán pod záštitou před-
sedy Českého báňského úřadu Ing. Martina Štember-
ky. 

Proběhne ve dnech 20. – 21. 4. 2017 
v kongresovém hotelu JEHLA na Vysočině ve Žďáru 
nad Sázavou. V současné době je kapacita semináře 
téměř naplněna. Pro informaci uvádíme časový pro-
gram.■ 

doc. Ing. Dana Sládková, Ph.D. 

Obr. 7: Pozorování přechodu Merkura přes sluneční kotouč 

20. 4. 2017 

od 9:30 Prezence 

9:30 Coffee break 

10:00 - 10:30 

Úvodní slovo 

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

Ing. Martin Malíř, ČBÚ v Praze 

10:30 - 11:30 
Důlně měřická dokumentace a bezpečnost provozu 

Ing. Martin Malíř,  ČBÚ v Praze 

11:30 - 12:30 Oběd 

12:30 - 14:30 
Základy horního práva (zákon č. 44/1988 Sb. a zákon č. 61/1988 Sb.) 

PhDr., JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D., ČBÚ v Praze 
14:30 - 15:00 Coffee break 

15:00 - 16:00 
Základy horního práva (zákon č. 44/1988 Sb. a zákon č. 61/1988 Sb.) 

PhDr., JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D., ČBÚ v Praze (část druhá)  

16:00 - 17:00 
Vedení důlně měřické dokumentace při hornické činnosti na hnědouhelném lomu 

Ing. Martin Vrubel, Ph.D., SD a.s. 

17:30…… Večeře - raut 

21. 4. 2017 

8:30 - 9:30 
Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb. 

Ing. Jiří Varady, Ph.D., OBÚ se sídlem v Mostě 

9:30 - 10:30 
Geologická dokumentace a činnost hlavního důlního měřiče 

RNDr. Petr Šponar, ČBÚ Praha (první část)  

10:30 - 11:00 Coffee break 

11:00 - 11:30 
Geologická dokumentace a činnost hlavního důlního měřiče 

RNDr. Petr Šponar, ČBÚ Praha (druhá část)  

11:30 - 12:00 Diskuze a ukončení semináře 

12:00 - 13:00 Oběd 
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K OSMDESÁTINÁM PROF. ING. 

JANA SCHENKA, CSC.  

Prof. Ing. Jan Schenk, CSc. (12. 2. 1937) nastoupil 
na Katedru důlního měřictví v roce 1960 po absolvo-
vání oboru Důlní měřictví na Hornické fakultě VŠB. 

Pracoval jako asistent a později jako odborný asis-
tent, až do roku 1973. Za svého působení se kromě 
pedagogické činnosti věnoval i výzkumu především 
v oblasti geometrie ložisek a vlivů poddolování. 
O výsledcích své práce referoval na domácích i me-
zinárodních konferencích. V roce 1970 mu při pro-
věrkách bylo zrušeno členství v KSČ, což mělo 
za následek pozastavení obhajoby, v roce 1971 ode-
vzdané kandidátské disertační práce, na téma 
„Ověření přesnosti určení objemu odtěžených hmot 
na povrchových dolech měřením na modelech“. Pro-
to v roce 1974 nastupuje na Dole Hlubina v Ostravě 
do funkce vedoucího ODMG. Přes značné provozní 
zatížení prosazuje využívání výpočetní techniky 
pro některé opakující se agendy, jako byly výpočty 
polygonálních pořadů, zprávy o ovlivnění objektů 
dobýváním. Z dalších prací je třeba jmenovat 
„Řádný výpočet zásob černého uhlí Dolu Hlubina“, 
důvodovou zprávu k žádosti o zrušení opatření vlády 
ČSR pro dobývání pod sídlištěm Šalomouna aj. 
V roce 1977 úspěšně obhajuje svou kandidátskou 
disertační práci. 

V roce 1987 přechází do VVUÚ Ostrava-
Radvanice, neboť po vzniku velkodolu Ostrava se 
stává nadbytečným. Na VVUÚ pracuje v oddělení 
vlivů dobývání na důlní díla a povrch. Zde si prohlu-
buje své znalosti v této oblasti, kdy se podílí na řeše-
ní řady VV úkolů z této problematiky. V souvislosti 
s útlumem činnosti Ústavu podává v roce 1990 
na HGF habilitační práci na téma „Metody zpřesňo-
vání prognózy vlivů dobývání slojí na povrch“, kte-
rou na jaře 1991 úspěšně obhajuje a je jmenován do-
centem pro obor důlní měřictví a geodézie. 

V září 1991 se vrací jako docent na katedru. Stává 
se garantem předmětu Vyšší geodézie, Geodetické 
sítě a po smrti prof. Matouše přebírá předměty Nau-
ka o důlních škodách, Speciální geodézie a Měření 
pohybů a deformací v poklesové kotlině. V té době 
se stává garantem rozvoje využití digitální techniky 

ve výuce, vytváří programy jak pro výpočty vlivů 
poddolování, tak i některé programy pro cvičení 
z Vyšší geodézie. 

Připravil řadu sylabů pro jejich využití ve výuce. 
Kromě toho vydal skripta „Geodézie“, „Měření po-
hybů a deformací v poklesové kotlině“. Věnuje se 
výzkumu v oblasti vlivů poddolování, byl řešitelem 
nebo spoluřešitelem řady výzkumných prací a napsal 
monografii na téma „Časový faktor důležitý prvek 
při zkoumání dynamiky vývoje poklesové kotliny“. 
V roce 1992 byl jmenován do 3. komise ISM 
a v roce 1994 zajišťoval odbornou část zasedání této 
komise na 9. kongresu ISM v Praze. V roce 1995 se 
stal členem 4. komise ISM a pravidelně se účastní 
její činnosti. V roce 1999 je na základě úspěšného 
profesorského řízení jmenován profesorem pro obor 
Geodézie a důlní měřictví. Po onemocnění prof. No-
váka v roce 2003 jako jeho zástupce vede katedru 
a v roce 2004 je jmenován jejím vedoucím. V pro-
sinci roku 2005 odchází do důchodu. 

Prof. Schenk jako školitel v doktorském studiu vy-
choval řadu doktorandů. Aktivně působil v Radě 
SDMG a v komisích ISM, oponoval řadu kandidát-
ských, doktorských disertačních a habilitačních pra-
cí. Předsedal nebo byl členem komisí pro habilitační 
práce a profesorská řízení. Je mezinárodně známým 
odborníkem o čemž svědčí i ocenění jeho odborných 
zásluh udělením „Śpady górniczej“ při příležitosti 
10. kongresu ISM v Krakově roku 2000, „Bronzové 
pamětní medaile“ Fakulty BERG TU v Košicích 
a „Pamětní medaile akademika Františka Čechury“ 
Společnosti důlních měřičů a geologů v roce 2006. 
V roce 2012 mu bylo uděleno čestné členství Společ-
nosti důlních měřičů a geologů. 

Přejeme mu do dalších let hodně zdraví a pohody! 

Obr. 1: S diplomem čestného členství SDMG. 

Obr. 2: Měření v terénu – 1995. 
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PALAČINKY S LOSOSEM A ŠPENÁTEM 

Ingredience pro 4 osoby: 

 40 dkg chlazeného lososa 
 25 dkg čerstvého špenátu 
 2 tavené smetanové sýry (10 dkg) 
 10 dkg nivy 
 1 dcl mléka 
 5 ks cibulky šalotky  
 olej, kousek másla 
 sůl, pepř 

 

Příprava: 

Losos zbavíme kůže a nakrájíme na plátky asi jeden centimetr široké. Osolíme, opepříme a na trošce oleje orestuje-
me do červena a hlavně křupava. Vyjmeme z pánve a dáme na papírový ubrousek. 

Špenát důkladně propereme a spaříme vařící vodou. Necháme okapat. Cibulky šalotky nakrájíme na  malé kostičky. 
Zelené části necháme bokem. Nakrájenou cibulku necháme na trošce másla zesklovatět. Zelené části šalotky nakrájí-
me na kolečka a přidáme k cibulce. Krátce podusíme. K cibulce dáme tavené sýry, nastrouhanou nivu, mícháme a 
necháme rozpustit. Pak do směsi nalijeme mléko a mícháme tak dlouho, až je směs hladká. Nakonec dáme spařený 
špenát, zamícháme a už nedusíme, jen ohřejeme, ať je teplý. Orestované kousky lososa nakrájíme na malé kousky. 

Palačinky připravíme dle tradičního receptu, který každý určitě zná. Pro každého připravíme jednu velkou palačin-
ku nebo dvě menší. A to podle průměru pánve, kterou máte. 

Na každou palačinku rozprostřeme špenátovou směs, posypeme kousky lososa a palačinku srolujeme nebo jen pře-
ložíme. ■ 

Přejeme dobrou chuť!  
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