
  

 

   

Vážení a milí čtenáři, 
zdravím vás na začátku léta, období dovolených 

a pro některé i prázdnin. Pokud mám mluvit za sebe, 
každoročně tento čas vyhlížím jako Boží smilování 
 Jarní období je vždy časové náročné. Nejenže mu-
sím stihnout resty po zimě, ale závěrečné práce stu-
dentů ať už bakalářů nebo inženýrů zaberou také 
dost času (usměrnit před odevzdáním, přečíst a na-
psat posudek), který pak samozřejmě chybí 
pro „běžný provoz“. Navíc bylo mé jaro obohaceno 
o dvě další akce. Jednou z nich byl náš seminář 
pro Hlavní důlní měřiče a Důlní měřiče, kteří tento 
rok už musí absolvovat opakované ověření odborné 
způsobilosti. Seminář se, myslím si, líbil, soudím tak 
podle odpovědí z dotazníku, který byl spolu 
s materiály ze semináře na webových stránkách 
SDMG. Odpovědělo 27 ze 111 účastníků. Protože 
spíše se vyjádří ti nespokojení a ohlasy z dotazníku 
a osobních rozhovorů byly vesměs kladné, jedinou 
(známou) vadou na kráse tak zůstává zima 
v přednáškovém sále, která nás udržovala v bdělosti 
skoro celý prvý den. Krátké shrnutí odpovědí 
z dotazníku najdete na stejném místě jako dotazník 
samotný. Druhou akcí byla účast na 45. zasedání 
Prezidia ISM v norském Trondheimu. Byla to opět 
zajímavá zkušenost. Původně zamýšlený článek 
do tohoto čísla jsem bohužel (přiznám se) nestihl 
napsat tak, abych se nestyděl za jeho zveřejnění, tak-
že reportáž z cesty můžete očekávat v dalším čísle. 
To už bude podzim, ale teď je před námi léto, tak si 
ho hezky užijte a odpočiňte si! Těším se Vás na kon-
ferenci v Ostravě. 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

předseda Rady SDMG 
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K ŠEDESÁTINÁM 

ING. MARTINA VRUBLA, PH.D. 

Martin Vrubel vyrůstal v oblasti na pomezí Moravy 
a Slezska, jejíž nerostné bohatství předznamenalo již 
od 19. století rozvoj hornictví a hutnictví. Ovlivnilo 
to zdejší krajinu, města i jejich obyvatele. A snad 
právě to nasměrovalo cestu Martina Vrubla za vzdě-
láním na Hornicko-geologickou fakultu Vysoké ško-
ly báňské v Ostravě. Úspěšně ji absolvoval v roce 
1983 ve specializaci, která spojuje důlní měřictví 
a povrchové dobývání. 

V roce 1983 nastoupil na Doly Nástup Tušimice, 
nejdříve do oddělení přípravy výroby. Roku 1986 
přešel do odboru měřictví a geologie do nově ustano-
vené funkce geotechnika. V té době to byla velmi 
náročná pozice. Bylo to krátce poté, co zde východní 
svah výsypky lomu Merkur zasáhl největší sesuv 
výsypky v rámci celého Československa a stabilita 
svahů se skloňovala ve všech pádech. Realizovala se 
řada stabilizačních opatření. Martin Vrubel stál před 
úkolem vytvořit geotechnickou dokumentaci, která 
se na DNT systematicky nevedla. Přitom převzal 
a prováděl měřický i hydrologický monitoring všech 
výsypek na DNT, kontroloval stabilitu dlouhé piloto-
vé stěny pod tratí ČD na hraně skrývky, ze zřetele 
nesměl spustit ani stabilitu skrývkových řezů. Své 
funkci se věnoval zodpovědně a pro její všestranné 
odborné zvládnutí si doplnil geotechnické a hydroge-
ologické vzdělání postgraduálním studiem. 

Od začátku roku 1989 začal Martin Vrubel praco-
vat ve funkci vedoucího odboru měřictví a geologie. 
Opět byl postaven před nové, dříve neznámé úkoly. 
V devadesátých letech se v důlním měřictví zaváděly 
nové postupy a technologie podporované počítači 
a to jak ve vlastním měření v provozu, tak i v měřic-
kých výpočtech a při tvorbě důlních map. Obdobné 
to bylo i v geologii. Geotechnika začala s postupem 
těžby k severnímu výchozu sloje  intenzivně řešit 
stabilitu závěrných svahů. Měla významné slovo 
při určování těžebních postupů. Pro soustředěné ře-
šení souřadnicově definovaných systémů v rámci 
dolu inicioval Martin Vrubel v OMG založení oddě-
lení geografického informačního systému (GIS). 

Ke zvládnutí uvedených úkolů se mohl opřít 
o všechny pracovníky Odboru měřictví a geologie. 

Správný vedoucí musí umět jednat s lidmi. Martin 
Vrubel ve vedoucí funkci tuto součást své profese 
zvládá především tím, že v lidech svého útvaru nevi-
dí jenom své podřízené, ale především své odborné 
spolupracovníky, kolegy. A podle toho s nimi jedná. 
Jeho prvotní odborností bylo důlní měřictví. Akade-
mik František Čechura, zakladatel moderního české-
ho důlního měřictví se díval na důlního měřiče jako 
na odborníka, který má nejen teoreticky a prakticky 
ovládat důlní měřictví, ale taktéž hornické a geolo-
gické disciplíny. Podobně i geologové a geotechnici 
by měli do určité míry navzájem znát své profese 
a vědět co a jak dělají důlní měřiči. To v odboru mě-
řictví a geologie platí a vytváří to zdravou kolegiali-
tu. Martin Vrubel se snaží v rámci odboru ji udržo-
vat, protože jednotlivá oddělení musí navzájem spo-
lupracovat. Na výsledcích práce celého odboru je to 
zřetelně vidět. 

V roce 2008 po vzniku společného výrobního útva-
ru pro obě těžební lokality Severočeských dolů – 
Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina – se měřicko-
geologické útvary obou dolů pod vedením Martina 
Vrubla sloučily. Musel se obeznámit s velmi odliš-
nými provozními a geologickými podmínkami Dolů 
Bílina a hlavně seznámit se s novými kolegy a získat 
k nim podobný vzájemný vztah jako ke spolupracov-
níkům na DNT. Složitý úkol. Splnitelný jen 
při oboustranné snaze a vzájemném pochopení. Po-
dařilo se ho splnit? Nejlépe o tom vypovídají trvale 
dobré výsledky práce důlního měřictví a geologie 
na obou těžebních lokalitách. 

V roce 2006 Martin Vrubel úspěšně zakončil dok-
torandské studium na Vysoké škole báňské - Tech-
nické univerzitě v Ostravě. Svou dizertační práci 
věnoval digitální fotogrammetrii a její aplikaci 
při povrchovém dobývání. 

Hluboký zájem o svůj pracovní obor prokázal i tím 
že po řadu let pracoval jako předseda Společnosti 
důlních měřičů a geologů a vykonával významné 
funkce i v Mezinárodní společnosti pro důlní měřic-
tví (ISM). Za vynikající, záslužnou a obětavou práci 
při rozvoji důlního měřictví byla Martinu Vrublovi 
udělena Společností DMG v roce 2007 „ Pamětní 
medaile akademika Františka Čechury“. 

V roce 2013 mu předseda ČBÚ 
Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. za mimořádné odborné 

Obr. 2: Stále pracující s kolegou Ing. Milanem Větrovským, Ph.D. 
(vlevo) a Ing. Jiřím Libusem z firmy GeoTec-GS, a.s. (vpravo) 
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schopnosti a vysokou profesionalitu udělil nejvyšší 
hornické vyznamenání – medaili Georgia Agricoly. 

Přejeme mu do dalších let mnoho profesních 
i osobních úspěchů!■ 

K OSMDESÁTINÁM DOC. ING. EMILA 

GAVLOVSKÉHO, CSC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc., narozen 
24. 4. 1937, absolvoval obor důlní měřictví na Hor-
nicko-geologické fakultě VŠB v roce 1961 a nastou-
pil jako hlavní důlní měřič u Geologického průzku-
mu ve Zlatých Horách. 

V roce 1965 nastoupil jako odborný asistent 
na Katedru důlního měřictví, kde vyučoval v základ-
ních předmětech katedry. Svou fotografickou vášeň 
využíval i při zavádění fotogrammetrie do důlní pra-
xe. Na toto téma odevzdává v roce 1973 kandidát-
skou disertační práci „Některé metody fotogramme-
trie v hornictví“, která zpracovává možnosti jednos-
nímkové fotogrammetrie při zaměřování podzemních 
komor. Obhájit ji mohl teprve v roce 1978. Od roku 
1975 vedl přednášky z geodézie, důlního měřictví, 
speciálních měřických metod a fotogrammetrie jak 
pro společné, tak i pro oborové studium. Byl garan-
tem předmětu „Zaměřování a mapování lomů“, pro 
který připravil osnovy a vydal skripta. 

V roce 1980 a 1983 pracoval jako zahraniční expert 
v Mongolsku, kde vedl a vykonával měřické práce 
při geologickém průzkumu a těžbě nerostů čs. podni-
kem Intergeo. 

V roce 1990 je jmenován docentem pro obor Důlní 
měřictví a po prof. Mučkovi byl zvolen vedoucím 
katedry. Katedru vedl do roku 1991, kdy se stal pro-
děkanem. Funkci proděkana HGF úspěšně vykoná-
val po dvě funkční období do roku 1997.  

V létech 1997 - 98 byl předsedou akademického 
senátu HGF a místopředsedou AS VŠB-TU Ostrava. 

Současně rozvíjel přednášky a cvičení z fotogram-
metrie, především po akreditaci oboru Inženýrská 
geodézie. Své bohaté zkušenosti horolezce, lyžaře 
a turistického průvodce využil při vzniku nového 
bakalářského oboru „Geovědní a montánní turis-
mus“, ve kterém garantoval předměty „Teorie turis-
mu“ a „Technika služeb cestovního ruchu“. Kromě 
pedagogické práce byl řešitelem nebo spoluřešitelem 
řady výzkumných grantů. V roce 2002 odešel do dů-
chodu, ale dále externě zajišťoval výuku ve výše 
uvedeném oboru až do roku 2006. 

Obr. 3: Ing. M. Vrubel, Ph.D. přijímá ocenění z rukou děkana HGF prof. 
Ing. V. Slivky, CSc., dr.h.c. 

Obr. 4: Slavnostní chvíle – předávání medaile Georgia Agricoly  

Obr. 2: Měřická kampaň Morava 1998 
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Doc. Gavlovský jako školitel v doktorském studiu 
vychoval několik doktorandů, oponoval řadu kandi-
dátských, doktorských disertačních a habilitačních 
prací. Předsedal nebo byl členem komisí pro habili-
tační práce. Doc. Gavlovský  je mezinárodně uzná-
vaný odborník v oboru Důlní měřictví a geodézie, 
o němž svědčí jeho členství v radě SDMG, 
ve 4. a 5. komisi ISM a komisi č. 11 Grantové agen-
tury Fondu rozvoje VŠ ČR. Jeho přínos oboru byl 
oceněn udělením „Medaile rektora Polytechniky 
v Petrosani – Rumunsko“  roku 1995, „Śpady gór-
niczej“ při příležitosti 10. kongresu ISM v Krakově 
roku 2000 a „Pamětní medaile akademika Františka 
Čechury“ Společnosti důlních měřičů a geologů 
v roce 2005. 

 
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a pohody!■ 

VÝSTAVA TŘETIHORNÍCH ZKA-

MENĚLIN V MOSTECKÉM MU-

ZEU 
Oblastní muzeum v Mostě od 23. února 2017 hostí 

výstavu věnovanou třetihorním rostlinným zkameně-
linám z uhlonosného mosteckého souvrství z mos-
tecké pánve (dříve severočeská hnědouhelná pánev). 
Na přípravě výstavy se kromě kustoda muzea 
P. Dvořáka podílel také geolog Severočeských dolů 
a.s. Z. Dvořák. Ve vitrínách se sešlo skutečně to nej-
lepší, co bylo v posledních 40 letech zejména 
na Mostecku a Bílinsku nalezeno. Dokonalé otisky 
olistění, plodů, šišek, semen a dokonce i květenství 
některých dřevin v nadložních nebo meziložních jí-
lech a prachovcích a pískovcích doplňují ukázky čás-
tí zkamenělých kmenů pravěkých stromů úctyhod-
ných rozměrů a fotografie zobrazující proces nalézá-
ní těchto fosilií. Vystavené exponáty dále oživují 
olejomalby rekonstrukcí třetihorní krajiny na Mos-
tecku a fotografie ze severoamerických močálů při-
pomínající prostředí, které v mostecké pánvi existo-
valo před 20 miliony let od K. Macha. Návštěvník se 
tak může ponořit do krajiny a snáze si představit, 
co vlastně nalezené fosilie reprezentují.  

Výstava navazuje na obdobnou výstavu zkameně-
lin z lokality Kučlín u Bíliny a výstavu minerálů 
Krušnohoří, které byly na stejném místě k vidění 
v roce 2016. Za všemi mineralogickými a paleonto-
logickými výstavami v oblastním muzeu stojí souro-
zenecký tandem P. a Z. Dvořákových a jejich kama-
rádi a kolegové z geologických oborů. Po ukončení 
tradice výstav pořádaných v Kláštereckém zámku 
za podpory SD a.s. tak vznikla nová tradice spolu-

Obr. 3: Na XII. konferenci SDMG v Hustopečích (2005). 

Obr. 4: Typický postoj pana Docenta. 

Obr. 1: Javor Acer Tricuspidatum, lom Bílina. 

Obr. 2: Zdeněk Dvořák a Ing. Karel Mach, Ph.D. 
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práce geologů SD a.s. s oblastním muzeem v Mostě. 
Pamětníci si jistě vzpomenou právě na výstavu třeti-
horních rostlinných zkamenělin v Klášterci nad Ohří 
v r. 2004, při jejíž příležitosti byla pokřtěna kniha 
Z. Dvořáka, Z. Kvačka, K. Macha a J. Sakaly o třeti-
horní flóře Severočeské hnědouhelné pánve. Tato 
kniha, jejíž vydání bylo hrazeno Severočeskými doly 
a.s. je dnes již beznadějně rozebráno a autoři usilují 
o její nové vydání.  Výstavu v oblastním muzeu 
v Mostě je možno navštívit do konce měsíce srpna 
2017. 

Jako upoutávku při příležitosti zmínky o této výsta-
vě snad není nevhodné upozornit na to, že oblastní 
muzeum v Mostě není jediným muzeem, se kterým 
geologové Severočeských dolů a.s. intenzivně spolu-
pracují. Ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad La-
bem a za podpory řady těžebních podniků je momen-
tálně dokončována fotograficky zaměřená výpravná 
kniha Minerály Českého středohoří. Jména Z. Dvo-
řák, M. Radoň, J. Svejkovský a O. Janeček jsou zá-
rukou kvality knížky stejně jako nádherné mikrofo-
tografie P. Fuchse.  Knížka bude pokřtěna při zaháje-
ní výstavy minerálů Českého středohoří v uvedeném 
muzeu na podzim.■ 

Ing. Karel Mach, Ph.D. 

ČESKÁ KOMORA ZEMĚMĚŘI-

ČŮ, Z.S., ANEB POSLEDNÍ PO-

KUS O KOMORU ZE ZÁKONA 
Tato nekončící historie začala oficiálně dne 

31. 5. 1991 příslibem, že ČÚGK podpoří návrh 
na obnovení obecné komory České republiky 
a v červnu 1991 byl zaslán potřebný materiál vládě 
České republiky. Po zdlouhavých a obtížných jedná-
ních bylo teprve 13. 3. 1992 na jednání předsedů 
ČÚGK, Komory a ČSGK dosaženo dohody, 
že ČÚGK předloží po připomínkovém řízení návrh 
zásad zákona o Komoře podle svého legislativního 
plánu (asi do konce března). Zatím byl již v ČNR 
projednáván poslanecký návrh zákona o výkonu po-

volání autorizovaných architektů a stavařů, který 
vyústil v přijetí zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o vý-
konu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků čin-
ných ve výstavbě. Tím byla zničena naděje na obno-
vení jediné inženýrské komory a tak zbyla jediná 
možnost: soustředit se na založení profesní geodetic-
ké a kartografické komory. Avšak nápadná podob-
nost návrhu zákona o obecné komoře a zákona 
360/1992 byla naprosto zjevná.  

V průběhu roku 1992 byl projednán návrh novely 
zákona č. 46/1971 Sb. o geodesii a kartografii  a no-
vý zákon o Inženýrské komoře geodetů a kartografů. 
Legislativní rada vlády několikrát měnila svoje sta-
novisko k tomu, zda má být zřízení Komory prove-
deno samostatným zákonem nebo jedním zákonem 
spolu s novelou zákona č. 46/1971 Sb.  

Konečné doporučení legislativní rady ČR bylo 
zpracovat a předložit návrh jednoho zákona, a to 
o geodezii a kartografii a v něm upravit vznik, práva 
a povinnosti Komory. V průběhu roku bylo zpraco-
váno paragrafované znění návrhu Zákona o geodezii 
a kartografii (zeměměřického zákona) a bylo rozeslá-
no do mezirezortního připomínkového řízení.■ 

Ing. Jan Fafejta 

Obr. 3: Zdeněk Dvořák spolu s návštěvníky vernisáže. 
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Zapékanou mozzarellu s rajčaty zná určitě skoro 
každý, ale kolega z Rady SDMG Ing. Jiří Vara-
dy, PH.D. přišel se svým obohaceným receptem, 
který jsem sama vyzkoušela. Musím konstatovat, že 
je to velmi vydařená změna. Recept je pro dvě oso-
by a budete potřebovat střední zapékací misku. 
Množství surovin si upravte podle velikosti misky 
a podle počtu osob. 

 
Ingredience pro dvě osoby: 

 5 dkg anglické slaniny 
 5 dkg šunky 
 4 vejce 
 5 dkg strouhaného parmezánu 
 10 stroužků nakládaného česneku 
 kapari malé – jedna lžíce 
 10 dkg mozzarelly 
 4 středně velká rajčata 
 
Zapékací misku vyložíme nejprve anglickou slani-

nou a pak šunkou. Vejce rozšleháme a smícháme 
s nastrouhaným parmezánem. Trošku parmezánu 
si necháme na posypání.  Do vajec přidáme kapari 
a česnek. Množství kapari dáváme odhadem podle 
chuti. Česnek nakrájíme maximálně na půlky. Směs 
zamícháme a vlijeme do misky. Nakonec dáme 
do misky na větší kousky nakrájená rajčata a moz-
zarellu.  Vložíme do předem vyhřáté trouby 
cca 180 °C a pečeme tak dlouho, až je povrch za-
barven do hněda. Zapékací misku naplníme asi 
2 cm pod okraj. Směs vyběhne a mohla by během 
pečení vytékat. Na závěr posypeme zbytkem par-
mezánu a ozdobíme. Můžeme konzumovat za tepla, 
ale výborná je i za studena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přeji dobrou chuť a Jirkovi děkuji za skvělý ná-

pad!■ 
doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 
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