
  

 

   

Vážení a milí čtenáři, 
 
zdravím nejen důlní měřiče a geology, ale všechny, 

kdo čtete naše letošní poslední číslo. Rok utekl zase 
jako voda a máme tu další Vánoce. Mají to být svát-
ky klidu, což ovšem poslední dobou (alespoň tedy 
v mém okolí) není moc vidět. Uklízíme, honíme 
se za dárky a původní smysl Vánoc řada lidí vůbec 
neprožije. S koncem roku někteří hodnotíme, 
co se v uplynulém roce podařilo a co ne, na úspěchy 
jsme hrdí, neúspěchy bychom raději zapomněli, 
u řady věcí si možná nejsme jistí, zda jde o úspěch 
či nikoli… Před námi je nový rok, ke kterému větši-
nou tak nějak podvědomě vzhlížíme s nadějí, že bude 
lepší, úspěšnější, pohodovější a vůbec pozitivní 
v každém pohledu. Jsme odhodlaní udělat změnu, 
brát přelom roku jako výzvu či příležitost dělat něco 
jinak, někteří si dokonce stále ještě dávají předsevze-
tí a stále se najdou i takoví, kteří je myslí vážně. 
Ať už jste v jakékoli uvedené kategorii, přeji vám, 
abyste se dokázali radovat z úspěchů nejen vlastních, 
ale i z úspěchů vašich blízkých. Abyste případné ne-
zdary brali jako poučení a příležitost příště udělat 
věci jinak, lépe. Snažme se vidět to pozitivní, protože 
nadávat na cokoliv je hrozně jednoduché, ale nic ne-
řeší. Užijte si vánoční pohodu. Ať už věříte či ne, 
Vánoce jsou především křesťanské svátky, tak ne-
chejte na sebe dýchnout jejich ducha. A nenechte 
se odradit tím, že Nový rok a dny následující jsou 
stejně obyčejné jako dny před koncem roku a nic se 
samo od sebe nezmění jen tím, že letopočet je o jed-
ničku vyšší. 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

předseda Rady SDMG  
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ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO HDM A DM 

Na základě článku publikovaného na stránkách 
www.sdmg.cz ze dne 16. 5. 2016 „Periodické 
zkoušky hlavních důlních měřičů a důlních mě-
řičů“ oznamujeme, že proběhne ve dnech 
20. a 21. dubna 2017 odborný seminář, který po-
může s přípravou na tyto zkoušky. Seminář pro-
běhne pod záštitou předsedy Českého báňského 
úřadu v Praze Ing. Martina Štemberky.  

Místo konání: kongresový hotel JEHLA 
na Vysočině, Kovářova 214/4, Žďár n. Sázavou 

Zahájení: 20. 4. 2017 v 10 hod. 
Vložné včetně ubytování: 3 500 Kč 
Ubytování: hotel JEHLA, zajistí SDMG o. s.  
Přihláška a program budou publikovány na strán-

kách www.sdmg.cz a http://igdm.vsb.cz/ počátkem 
roku 2017. 

 
Kontakt: doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 
                 dana.vrublova@vsb.cz 
                 +420 725 551 841, +420 596 995 707 
                 místopředseda Rady SDMG o. s. 
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V OSTRAVSKO-KARVINSKÉM 

REVÍRU SE UHLÍ TĚŽÍ 240 LET 

1 ÚVOD 

V roce 2016 si připomínáme 240 let trvání těžby 
kamenného (černého) uhlí v Ostravsko-karvinském 
revíru (OKR). Těžba začala v poslední čtvrtině 
18. století na velkých panstvích v Těšínském 
a Hlučínském Slezsku. Začátek těžby uhlí v r. 1776 
představoval historický milník, od kterého se zača-
ly psát dlouhé dějiny uhelného dolování v OKR. 
Zároveň to byl počátek přeměny původní zeměděl-
ské krajiny na průmyslovou aglomeraci. Uhlí do-
stalo název kamenné pro odlišení od dřevěného 
uhlí, tehdy obecně používaného. 
Kolébkou těžby uhlí v OKR bylo v roce 1776 kar-
vinské panství. Jeho majitel  hrabě J. E. F. Larisch, 
se tak stal zakladatelem Ostravsko-karvinských 
dolů (OKD). Na jeho panství začala nejstarší těžba 
uhlí, která stále až do současné doby probíhá 
(obr. 1), tedy v OKR byla první těžbou a bude po-
slední. Po šesti letech následoval od roku 1782 za-
čátek těžby na hlučínském panství v Petřkovicích 
u Ostravy, jehož majitelem byl baron J. A. Grut-
schreiber. Krátce nato v roce 1785 začala těžba 
na polskoostravském panství v Polské (nyní Slez-
ské) Ostravě, jehož majitelem byl hrabě 
F. J. Wilczek.  

Dolování probíhá ve třech etapách. V první etapě 
byla těžba prováděna pomocí štol a mělkých jam. 
Druhou, nejdelší etapou, je těžba uhlí na hlubin-
ných dolech, probíhající už 181 let. Třetí závěrečná 
etapa probíhá postupně od r. 1991 a představuje 
útlum těžby uhlí a likvidací dolů. 
Následný popis se zaměřil na počátky těžby uhlí 
na jmenovaných panstvích. Za poznatky 
o počátcích hornické činnosti vděčíme důlně měřic-
ké dokumentaci, zejména důlním mapám.  

2 ÚZEMNÍ A GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Ostravsko-karvinská černouhelná pánev je provoz-
ně nazývána Ostravsko karvinský revír, dříve Os-
travsko karvinský kamenouhelný revír. Představuje 
jedinou černouhelnou pánev v České republice, v níž 
se uhlí do současné doby stále těží. Pánev tvoří čes-

kou část Hornoslezské černouhelné pánve, která zau-
jímá jako celek plochu cca 7 000 km2. Na území 
našeho státu má podobu jakéhosi jižního poloostrova 
(obr. 2) o ploše cca 1 600 km2 (cca 23 %). Území 
OKR v době nálezu a těžby kamenného uhlí nebylo 
až do roku 1848 (respektive do 20. let 20. století) 
jednotným státoprávním celkem. Jednotlivé obce 
patřily k různým panstvím, zemím i státům. 

Ostravsko-karvinské teritorium bylo geologicky 
a provozně členěno na několik dílčích částí (pánví) 
o různé velkosti. Pánev měla části: Hlučínská 
(do r. 1920), Ostravská, Petřvaldská, Karvinska, 
obr. 3 a od r. 1950 Podbeskydská (mimo kresbu). 
Ostravská část byla největší a byla oddělena 
od Petřvaldské Michálkovickým tektonickým zlo-
mem. Petřvaldská část byla oddělena od Karvínské 
Orlovskou tektonickou strukturou. Hlučínská dílčí 
část, jež se rozkládala severozápadně od řeky Odry, 
se nacházela na území německého státu, byla v roce 
1920 sloučena s Ostravskou části.  

Dobývací prostory směrem na  západ od Michálko-
vického tektonického zlomu (Ostravská část) jsou 
tvořeny sedimenty s uhelnými slojemi Ostravského 
souvrství. Ty byly postiženy výraznými zlomy, pře-
smyky a vrásněním se šikmým až strmým uložením 
vrstev. Dobývání v ní bylo zcela ukončeno v roce 
1994. Východně od Orlovské tektonické struktury 
(Petřvaldská a Karvinská část) se nachází Karvinské 
i Ostravské souvrství, které bylo postiženo pouze 
zlomově, tj. vesměs radiální tektonikou. Uložení vrs-
tev v této části pánve je více méně ploché, viz geolo-
gický řez na obr. 4. Dobývají se v ní uhelné sloje 
Karvinského souvrství (v současné době  se těží 

Obr. 1: Důl ČSA (dříve Jan Karel) v Karviné, jeden z posledních dolů 
těžících uhlí v Ostravsko-karvinském revíru. Důl byl založen v letech 
1859-1860.Archív Hornického muzea.  

Obr. 2: Mapka České republiky s Ostravsko-karvinskou pánví na 
východě. 

Obr. 3: Mapka dílčích pánví. OKR byl před r. 1950 provozně rozdělen 
na tři části: Ostravskou, Petřvaldskou a Karvinskou. V r.1920 byla s 
Ostravská části sloučena Hlučínská část (ta se nacházela na severo-
západě). Kresba J. Klát 
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spodní část). V podloží pánve je vyvinut bezeslojný 
spodně karbonský  Kulm. Převážnou část pánve vět-
šinou překrývají sedimenty třetihorního Miocénu 
a z části čtvrtohorního stáří. Černé uhlí v OKR osa-
huje sloje různého stupně prouhelnění, vyskytuje se 
jak uhlí energetické, tak i koksovatelné až po uhlí 
antracitické. 

3 TĚŽBA UHLÍ NA KARVINSKÉM PAN-

STVÍ 

Jak již bylo uvedeno, kolébkou těžby kamenného 
uhlí v OKR se stalo v roce 1776 Karvinské panství, 
jež se nacházelo se ve východní části revíru. Těžit 
uhlí v roce 1776 na svém panství v Karviné začal 
Johann Edrmann Florian hrabě Larisch (1717-1792), 
který se tak stal zakladatelem Ostravsko-karvinských 
dolů. Těžba byla zahájena na vrchu Čechovice 
(Czechowitz), na jehož východním svahu vycházely 
na povrch dvě uhelné sloje. Datum předchozích nále-
zů uhlí na panství není zná-
mé. Těžba z počátku 
pro malý odbyt byla přeru-
šována (1778, 1786).  

Nový majitel panství, zdě-
děném po otci, hrabě Johann 
Josef Anton Larisch (1776-
1820), od roku 1791 psaný 
s jménem Larisch–Mönnich, 
obnovil v  roce 1794 těžbu 
uhlí. Od této doby (s výjim-
kou roku 1798, kdy došlo 
k roční přestávce) se datuje 
soustavná těžba kamenného 
uhlí, která se stala základem 
rozvoje celého Karvinska. 
Doly byly provozovány 
v důlním poli dnešního Dolu 
Jan Karel pod názvem Hra-
běcí Larisch-Mönnichovy 
kamenouhelné závody. 
Těžba uhlí byla prováděna 
pomocí štol a mělkých dolů, 
kterých byl velký počet. Do-
kumentováno je celkem 

77 mělkých jam (včetně jam kutacích) a dvě štoly. 
Některé jámy později sloužily po rekonstrukci 
pro hlubinné dolování. Dobývány byly Svrchní 
doubravské sloje č. 1 a č. 2 a později č. 8 
v Karvinském souvrství. Číselné označení karvin-
ských slojí je používáno dodnes. Po r. 1834 se mělké 
dolování rozšířilo směrem na západ do důlního pole 
budoucího Dolu Jindřich a v r. 1841 i do důlního 
pole budoucího Dolu Hlubina. 

 K zakládání hlubinných dolů na karvinském pan-
ství bylo přistoupeno za majitele panství Heinricha 
hr.Larisch-Mönnicha o půl století později 
v padesátých letech 19. stol. Některé doly začaly být 
budovány s využitím rekonstrukce mělkých jam. 
Nejstarší byly hlubinné doly v západním důlním poli 
dřívějšího velkodolu ČSA, a to doly Jindřich a Fran-
tiška. Nedlouho po nich byly založeny ve východním 
poli Doly Jan a Karel a později v západním poli ještě 
Důl Hlubina. Důl Jan Karel je jako závod dodnes 
činným provozem Dolu Karviná. 

Obr. 4: Příčný geologický řez západ (W)-východ (E) Ostravsko-karvinskou pánví, dvakrát převýšeno. Legenda: Karvinské souvrství: 1- Doubravské a 
Svrchní Sušské vrstvy, 2-Spodní Sušské a Sedlové vrstvy. Ostravské souvrství: 3-Porubské vrstvy,4-Jaklovecké vrstvy, 5-Hrušovské vrstvy, 6-
Petřkovické vrstvy. 7-kulmské sedimenty, 8-pokryvné útvary. Kresba M. Dopita et al. 1997.  

Obr. 5: Výsek mapky starých zaniklých i současných jam v  důlním poli Dolu Jan Karel v Karviné-Dolech. 
Kresba J. Klát 1999.  
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Dodává se, že staré jámy v dobývacím prostoru 
Dolu ČSA (obr. 5 - viz. předchozí strana) byly do-
hledány podle důlně měřické dokumentace a ověřeny 
průzkumem, a pak zabezpečeny proti výstupu nebez-
pečného důlního metanu na povrch a proti nebezpečí 
jámového propadnutí. Vlivem dlouholeté těžby uhlí 
se značně změnil reliéf zemského povrchu v Karvin-
ské pánvi, např. převážná část zástavby historického 
města Karviné zanikla. Poddolováním vznikly pokle-
sové kotliny s devastací pozemků a objektů. 
K zahlazení následků poddolování je úspěšně využí-
vána rekultivace. 

5 TĚŽBA UHLÍ NA HLUČÍNSKÉM PAN-

STVÍ 

Těžba kamenného uhlí v Hlučínské části OKR za-
čala v roce 1782 v Petřkovicích u Ostravy na hlučín-
ském panství, jehož vlastníkem byl baron Johann 
Adam Grutschreiber (?-1802). Těžba byla prováděna 
v dolech, jež měly název Hlučínské doly, podle do-
minia, na němž se nacházely. Těžba začala 
v uhelných slojích Juliána a Vilemína na základě 
pruským státem udělených důlních propůjček 
(důlních mír). Sloje byly nalezeny v Petřkovicích 
v roce 1780 ve výchozech na povrch ve střední části 
úbočí Landeku. Sloje se nacházejí ve skalních vý-
chozech podél levého břehu řeky Odry. Mají strmé 
uložení a vyskytují se v početné skupině slojí, ležící 
velmi blízko u sebe. Patři do Petřkovických vrstev.  

Pro  těžbu byly raženy ve slojích základní vodorov-
né štoly, které sloužily jako hlavní (denní) důlní díla. 
Nad nimi, případně pod nimi byly ražený další vodo-
rovné směrné štoly, které tvořily nadštolová 
i podštolová patra. Každá dobývaná sloj představo-
vala samostatný důl, jenž nesl označení podle jména 
sloje. Zakladatel Hlučínských dolů Grutschreiber 
těžil uhlí po dobu 17 let na původních dvou dolech 
Juliána a Vilemína. V roce 1799 dostal od státu 
pro těžbu další propůjčky důlních měr na sloje Pous-
tevník a Terezie.  

Syn zakladatele baron Josef Adam Gruttschreiber, 
který převzal panství v roce 1802, rozšířil důlní pole 
o nové propůjčky na sloje Nová a Štolní, které získal 
v roce 1803. V oblasti starších Hlučínských dolů 
bylo dokumentováno celkem šest dolů s hlavními 
štolami a 24 důlních jam. Ve vlastnictví starších dolů 
probíhaly od r. 1803 četné změny až do roku 1834, 
kdy je koupila Kapitula olomouckého arcibiskupství 
(vlastník vítkovických železáren).  

V roce 1811 byla na hlučínském panství založena 
nová skupina dolů. Zakladatelem byl baron Ernst 
Wilhelm Reibnitz, předseda vrchního soudu ve Vra-
tislavi. Proto došlo ke změně pojmenování obou sku-
pin dolů. Doly založené v r. 1782 byly nazvány Star-
ší hlučínské kamenouhelné doly a doly založené 
v roce 1811 Nové hlučínské kamenouhelné doly. 
Novou  skupinu tvořily doly, které ležely v západní 
části Landeku, uhelné sloje se nacházely v šikmém 
uložení a patřily do Petřkovických vrstev. K nim 
patřil Důl Dovrchní a Důl Údolní, založené ro-
ku 1812 a další doly Vilém a Arnošt, založené v roce 
1815. Skupina měla 4 doly. Také ve vlastnictví No-

vých hlučínských dolů probíhaly četné změny 
až do 28. 11. 1829, kdy je koupil olomoucký arcibis-
kup kardinál Rudolf Habsburský, majitel vítkovic-
kých železáren. Po jeho smrti v r. 1831 doly přešly 
závětí v roce 1832 na Kapitulu olomouckého arcibis-
kupství včetně celého hlučínského panství. Kapitula 
prodala v roce 1843 obě skupiny dolů 
i s pozemkovým majetkem a nemovitostmi Salomo-
nu Mayeru Rothschildovi.  

Těžilo se převážně kovářské uhlí (90 %). Těžkosti 
v odbytu zavinily, že čas od času se na Starých hlu-
čínských dolech hromadilo velké množství neprodej-
ných uhelných zásob, takže musel být omezován 
nebo dokonce zastaven provoz. Stalo se to v roce 
1790 a znovu v roce 1802. Také Nové hlučínské do-
ly stály mimo provoz v letech 1821-25. Odbytové 
poměry se změnily k lepšímu počátkem 30. let 
19. stol., kdy byly uvedeny do provozu železárny 
ve Vítkovicích. V tomto období přecházejí jednotlivé 
hlučínské doly, jak bylo výše uvedeno, do rukou ma-
jitelů těchto železáren a doly získávají tak trvale za-
bezpečený odbyt.  

Později se postupně veškerá těžba z uhelné oblasti 
Landeku soustředila na hlubinný Důl Anselm, zalo-
ženy v r. 1835, původně zvaný Strojní jáma. Důl byl 
prvním hlubinným dolem provozovaným v OKR. 
Situaci štol a důlních jam na Landeku v Petřkovicích 
ukazuje mapka na obr. 6. Značný počet důlních děl 
v Landeku byl dán velkým počtem úzce sblížených 
dolů. V roce 1920 byla Hlučínská část spojena 
s Ostravskou části OKR, jejíž součástí se stala 
po stránce uzemní i státoprávní. Do té doby byla 
součástí Německa (Pruské části).  

Hlubinná těžba v důlním poli dřívějších rothshil-
dovských hlubinných dolů v bývalé Hlučínské části 
OKR byla ukončena v r. 1991 zastavením Dolu An-
selm v Ostravě-Petřkovicích. Na něm bylo od roku 
1987 budováno hornické muzeum, jež bylo v roce 
1994 otevřeno pro veřejnost. 

6 TĚŽBA UHLÍ NA POLSKOOSTRAV-

SKÉM PANSTVÍ 

Těžba kamenného uhlí v Ostravské části OKR za-
čala v roce 1785 na Polskoostravském panství 
v Polské (dnes Slezské) Ostravě. Těžbu uhlí zahájil 

Obr. 6: Mapka štol a jam na vrchu Landek v Hlučínské části reví-
ru. Počátky těžby kamenného uhlí na štolových dolech v r. 1782 a 
hlubinné těžby na Dole Anselm v r.1835. Kresba J. Klát 1985.  
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těšínský městský admi-
nistrátor Martin A. Jo-
hann Kühlenz, který ob-
držel od panské vrchnosti 
v roce 1785 povoleni 
k těžbě. Krátkou episodu 
v těžbě tvoří existence 
Klímkovického těžířstva. 
Ve stejném roce Jan Au-
gustin, klímkovický mly-
nář založil 27. srpna 1785 
těžební společnost, zva-
nou Klímkovické těžíř-
stvo, a to za účelem těžby 
v místech svých dřívěj-
ších nálezů (Augustin byl 
význačný  amatérský ná-
lezce uhlí na polsko-
ostravském panství, 
zejména v r. 1763). 
Po zahájeni těžby Klím-
kovickým těžířstvem 
v údolí Burňa (dnes Tro-
jické údolí) byl důl zaba-
ven Kühlenzem, těžebním 
konkurentem. Důvodem 
k tomu  dolu bylo chybě-
jící povoleni těžířstva 
k těžbě od panské vrch-
nosti. Kühlenz pokračoval 
v těžbě uhlí od 25. listo-
padu 1785. V těžbě se mu 
valně nedařilo. Kühlenz 
po těžké nemoci v ro-
ce 1787 zemřel.  

Po jeho smrti a zaplacení Kühlenzových dluhů 
z těžby uhlí převzal dolování v roce 1787 ve vlastní 
režii Franz Josef hrabě Wilczek (1748-1834), majitel 
polskoostravského panství. Od toho roku začala 
v Ostravské části OKR soustavná (pravidelná) těžba 
uhlí na tzv. Kamenouhelných dolech Jeho excelence 
hraběte Franze Josefa von Wilczka.  

V prvním desetiletí 19. století se těžební činnost 
hraběte Wilczka postupně zvětšovala. Odbytové po-
měry se výrazně zlepšily počátkem 30. let 19. stol. 
po uvedení do provozu železáren ve Vítkovicích, 
které byly založené v roce 1928. K jejich založení 
vedl záměr používat k tavení železa z rud (těžených 
v blízkých Beskydech), pomoci kamenného místo 
dřevěného uhlí.  Aby Vítkovické železárny si zajisti-
ly potřebné množství uhlí, přistoupily smlouvou 
o nákupu uhlí k finanční spoluúčasti na Wilczkově 
dolování a také k získání uhelných dolů do svého 
vlastnictví, např. v Petřkovicích na Hlučínsku.  

V druhé polovině19. stol. začaly být na polsko-
ostravském panství budovány hlubinné doly, které 
většinou vznikly rekonstrukcí z mělkých dolů. Byl 
to např. v roce 1852 Důl Jan Marie (původně od roku 
1844 mělký důl) a další. Hlubinná těžba v důlním 
poli bývalých wilczkovských dolů byla zcela ukon-
čena v roce 1967 zastavením těžby na posledním 
provozovaném Dole Trojice ve Slezské Ostravě. Si-
tuaci důlních děl ve Slezské Ostravě ukazuje kresba 

na obr. 7.  
Později v letech 1991-1994 byla těžba uhlí zcela 

ukončena v celé Ostravské části revíru.  
Závěrem se uvádí, že nesmírný rozvoj Ostravska-

Karvinska proběhl vlivem těžby uhlí. Těžba ale nesla 
sebou i negativní vlivy na krajinu, např. poddolování 
s důlními škodami (částečně zahlazovanými rekulti-
vací). Nově při útlumu těžby došlo k výstupům ne-
bezpečného důlního metanu starými důlními díly 
na povrch.■ 

Ing. Jaroslav Klát 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 

GEODÉZIE A DŮLNÍ MĚŘICTVÍ 

2016 
Tyto významné akce se konaly pod záštitou 

doc. JUDr. Alexandera Királyho, Ph.D. – proděkana 
pro legislativu Hornicko-geologické fakulty Vysoké 
školy báňské – Technické Univerzity Ostrava, 
Ing. Ivo Pěgřímka, Ph.D. – generálního ředitele Se-
veročeských dolů a. s., Ing. Martina Štemberky – 
předsedy Českého báňského úřadu v Praze a prof. dr 
hab. inż. Stanislawa Gruszczyńskiho, děkana AGH 
Krakow. Významnou měrou se na zdárném průběhu 
akcí podílely firny Severočeské doly a. s., Exact 
Control System a. s., SUBTERRA a. s., Geotronics  

Obr. 7: Mapka důlních jam a štol v údolí Burňa (dnes Trojické) a okolí ve Slezské Ostravě. Kresba J. Klát 
1994. Počátek těžby kamenného uhlí na mělkých štolových dolech v r. 1785 a hlubinné těžby na Dole Michal 
1849 (mimo mapku). Konec těžby 1992. Kresba J. Klát 1994. 
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Praha s r. o a GEFOS a. s. Za to jim patří velký dík. 
Dne 19. října 2016 v poledních hodinách v hotelu 

Soláň (obr. 1) zahájil konferenci doc. Ing. Pavel Čer-
nota, Ph.D. – vedoucí Institutu geodézie a důlního 
měřictví (obr. 2). Přivítal všechny přítomné hosty 
a představil Radou SDMG zvoleného předsedu 
Ing. Miroslava Novosada, Ph.D. (obr. 3), který podě-
koval za projevenou důvěru a hned se jal vykonávat 
předsednické povinnosti. K těmto patřil významný 
akt udělení „Pamětní medaile akademika Františka 
Čechury“ a „Čestného členství“.  Pamětní medaile 
byla udělena Dr. h. c. prof. Ing. Gabrielu Weissovi, 
CSc. (prorektor pro vědu a výzkum na TU v Koši-
cích) za záslužnou práci při rozvoji důlního měřictví. 
Toto ocenění mu bylo předáno již 18. října 2016 
v odpoledních hodinách a to z důvodu jeho pracovní-
ho vytížení následujícího dne. Čestné členství Rada 
SDMG navrhla a schválila ing. Hance Štěpánkové 
za její obětavou práci v SDMG (obr. 4). 

Po slavnostním předávání přišly na řadu odborné 
referáty. Ve Sborníku anotací je publikováno celkem 
14 příspěvků. Plné texty jsou na USB Flash disku, 
který je součástí pera se stylusem (obr. 5). 

Jako první se ujal slova doc. Ing. Pavel Hánek, 
CSc. z FSv ČVUT, který hovořil o Kašparu Maria 
hraběti Šternberkovi a české montánní historiografii 
(obr. 6). Prof. Ing. Jan Schenk vystoupil s referátem, 
v němž přiblížil historii vývoje mechanických počí-
tacích strojů. Do tohoto tematického okruhu lze při-
řadit referát Ing. Gabriely Ovesné a kol., z Institutu 
geodézie a důlního měřictví, o starých důlních ma-
pách. Ing. M. Brejcha z firmy Mining Design s.r.o., 
Teplice a Ing. P. Zbíral - SCE CZ s.r.o., Mladá Bole-
slav společně jednali o využití vlastností bodových 
mračen při vyhodnocení geofyzikálního odporového 
měření nestabilního (pískovcového) skalního bloku.  

Práci s geodetickými daty na důlních projektech 
pomocí webové aplikace ExactGIS představil 
Ing. Vítězslav Obr z firmy Exact Control System, 
a.s. Ing. Ján Ježko, PhD., z SF STU, se zabýval tes-
továním několika elektrooptických dálkoměrů podle 
STN ISO 17 123-4. Rovněž přednesl další dva refe-
ráty a to o vývoji a současném stavu výuky foto-
grammetrie a DPZ a o současném stavu a perspekti-

Obr. 1: Hotel Soláň 

Obr. 2: Zahájení konference – zleva: Ing. M. Malíř, doc. Ing. P. Čer-
nota, Ph.D, doc. JUDr. A. Király, Ph.D., Ing. Miroslav Novosad. Ph.D., 
doc. Ing. D. Vrublová, Ph.D. 

Obr. 3: Nově zvolený předseda Rady SDMG Ing. Miroslav No-
vosad, Ph.D. 

Obr. 4: Předání Čestného členství Ing. Hance Štěpánkové 
(vpravo) 

Obr. 5: Pero s digitálním sborníkem referátů  

Obr. 6: Přednášející doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. 
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vách výuky geodézie na stavební fakultě STU v Bra-
tislavě. Ing. Stanislav Dejl a kol. ze  Severočeských 
dolů, a.s. přiblížili postup měření kulové dráhy vel-
korypadla SchRs 1550/K109 totální stanicí Trimble 
S3 (obr. 7).  

Ing. Radim Gabrysz z OKD, a.s. referoval o pře-
cházení jámy Doubrava II novým porubem. S vý-
sledky testování laserového provažovače FOIF 
JC100V přítomné seznámil Ing. Tomáš Jiříkovský, 
Ph.D. z FSv ČVUT. Informace o Terminologickém 
slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí posky-
tl Ing. Pavel Hánek, Ph.D. z VÚGTK, v. v. i. V po-
sledním bloku odborného programu zazněly také 
příspěvky představitelů autorizovaných prodejců 
měřické techniky. Ing. David Šantora z GEFOS Pra-
ha a.s. informoval o nových metodách monitoringu 
v systému Leica GeoMoS. Nepublikovaný příspěvek 
Ing. Tomáše Honče z firmy Geotronics Praha, s.r.o. 
popisoval 3D technologie Trimble pro využití v důl-
ní činnosti. 

Kromě odborného programu proběhl v odpoledních 
hodinách mimořádný sjezd SDMG. Do předsednic-
tva byli sjezdem zvoleni (obr. 8 zleva) Ing. Martin 
Malíř – ČBÚ Praha, Miroslav Horák – SD a.s., Ing. 
Tomáš Zamrzla – Energie – stavební  a báňská a.s. 
Kladno, předseda Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. – 
VŠB - TUO, Ing. Vítězslav Nešporek – DIAMO s.p., 
o.z. ODRA, Ing. Jiří Varady, Ph.D – OBÚ se sídlem 
v Mostě.   

Sjezdu se zúčastnilo 51 členů z celkového počtu 
zaregistrovaných delegátů 57. Mimořádný sjezd byl 
svolán z důvodu změny Stanov SDMG a to proto, 
abychom naplnili požadavky „transformace“ občan-
ských sdružení na spolky podle občanského zákoní-
ku 89/2012 Sb. a legislativně se stali spolkem s ná-
zvem Společnost důlních měřičů a geologů zapsaný 
spolek. Návrhy změn byly projednány a sjezdem 
schváleny (obr. 9). Nyní budou nové stanovy předlo-
ženy Krajskému soudu v Ostravě a pak zažádáme 

o změnu názvu spolku. 

Co se týče exkurze, tak ta byla tentokrát mimo rá-
mec odbornosti, jak jsme tomu zvyklí. A možná to 
byla příjemná změna. Vydali jsme se do návštěvnic-
kého centra Distillery Land ve Vizovicích. Zde jsme 
se seznámili s tradicemi a uměním přeměny ovoc-
ných plodů v kvalitní destiláty. Exkurze byla velmi 
zajímavá. Zahrnuje podnikovou prodejnu, kinosál, 
pěstitelskou pálenici, provoz egalizace – zrání desti-
látů s obřími dřevěnými sudy, stáčírnu (obr. 10), kde 
se láhve plní a degustační místnost. Součástí exkurze 
byla i ochutnávka výrobků, např. Luhačovické hoř-
ké, ta byla fakt výborná.  

A co bylo připraveno na večerní program? Samo-
zřejmě večeře formou rautu a pro zpestření hrála 
cimbálová muzika. Během večera probíhala živá dis-
kuse a výměna zkušeností. 

Závěrem můžeme říci, že tyto akce proběhly úspěš-
ně jak z odborného tak i organizačního pohledu. Pro-
běhly v pěkném prostředí, i když počasí nebylo zrov-
na přívětivé. Ale pokud někdo zůstal déle, tak se do-
čkal i toho sluníčka. A kde se sejdeme příští rok? 
V příštím roce proběhne již XXIV. konference 
SDMG k příležitosti 110 let založení stolice důlních 
měřičů, 10. sjezd SDMG a ještě k tomu navrch ab-
solventský sraz všech důlních měřičů a geodetů. Ter-
mín již víme – 18. – 20. 10. 2017 na VŠB-TU Ostra-
va. Bližší informace najdete v dalším čísle Bulleti-
nu.■ 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

Obr. 9: Hlasování. 

Obr. 10:  Stáčírna 

Obr. 11: Večerní raut. 

Obr. 7:   Ing. Stanislav Dejl o měření kulové dráhy rýpadla na DNT 

Obr. 8:  Předsednictvo sjezdu SDMG 
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Neprodejné – pouze pro členy SDMG a pracovníky v oblasti důlního měřictví a důlní geologie 

SPOLEČENSKÝ KOUTEK PUSINKY S MERUŇKOVÝMI 

JÁDRY 
Vánoce jsou za dveřmi a s nimi přichází i pečení 

cukroví. Za tradiční vánoční cukroví se považují  
sněhové pusinky, které by neměly chybět na Vašem 
stole. Nadýchané jemné pusinky z bílků se v puse 
lehce rozplývají, nádherně voní a ještě lépe chutnají. 
Na babiččiny pusinky zavzpomínala i seniorka Hele-
na Gergelová, bývalým povoláním pekařka, 
z domova seniorů na Meziboří. Prozradila nám taj-
nou ingredienci pro neodolatelnou chuť pusinek a to 
jsou meruňková jádra. Meruňková jádra provoní celý 
byt a dopřeje chuťovým buňkám výjimečný zážitek.  

 Ingredience na 40 kusů: 

 80g mletých meruňkových jader  
 180g mletých vlašských ořechů 
 140g moučkového cukru 
 2 bílky z vajec 

 Postup: 

Příprava je jednoduchá a velmi rychlá. Bílky vyšle-
háme do tuhého sněhu, do kterého se postupně přidá-
vá a lehce vmíchává moučkový cukr,  jemně umletá 
meruňková jádra a vlašské ořechy. Na připravený 
plech s pečícím papírem, potřený tukem, děláme ko-
pečky. Pečeme v troubě vyhřáté na 120°C-150°C 
po dobu 15 minut, dokud nebudou pusinky lehce 
narůžovělé. Pusinky se během pečení zvětší  jednou 
tolik a dostanou tvar připomínající makrónky. 
Po vychladnutí  je můžeme slepovat vanilkovým kré-
mem, nebo je můžeme nechat bez náplně. Pusinky se 
nemusí nechat odležet. Jsou křehké a vláčné. Přeje-
me dobrou chuť!■ 

65 

9. 10. 1951 
RNDr. Ladislav Plánka, CSc. 

VŠB - TU Ostrava 

55 

13. 11. 1961 
Ing. Karel Krotký 

Báňské a měřické služby, Blatná v. o. s  
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