
  

 

   

Vážené kolegyně a kolegové, 
 
letos bude naše konference v netradičním termí-

nu, ve dnech 24. až 26. června a bude uspořádána 
na Novotného lávce v Praze. Zároveň s touto akcí 
proběhne 43. zasedání prezídia ISM a zasedání od-
borných komisí ISM. V souvislosti s touto význam-
nou událostí Vás žádám, aby jste poseděli, popře-
mýšleli a zaslali nám Vaše návrhy na udělení vyzna-
menání „Medailí Akademika Františka Čechury“. 
Zcela určitě máte v okolí někoho, který by si ocenění 
své činnosti zasloužil. A co pro to můžete udělat 
Vy? Nenechte to na pošťákovi (viz. obrázek)  
a napište do 30. 4. 2015 na Radu SDMG žádost 

s odůvodněním na ocenění, doloženou životopisem 
navrhovaného. Více se můžete dočíst v článku, který 
popisuje pravidla pro udělení ocenění. 

Závěrem úvodního slova vás chci požádat o včas-
nou přípravu přihlášek a článků na XXII. konferenci 
SDMG a budeme rádi, pokud někdo z Vás bude mít 
článek připravený v anglickém jazyce. Na brzkou 
viděnou s Vámi se těší 

 

Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA 

Předseda SDMG 
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STATUT VYZNAMENÁNÍ „MEDAILE AKADEMIKA F. ČECHURY – ZA ROZVOJ 

DŮLNÍHO MĚŘICTVÍ“ 

 

 

 

 

 

 

I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
Medailí akademika F. Čechury se oceňují jednotlivci za vynikající práci ve společnosti důlních měřičů 

a geologů (dále jen SDMG), 
popř. za záslužnou a obětavou práci při rozvoji důlního měřictví. 

 

II. 

PŘEDKLÁDÁNÍ A PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU 

 
Návrh na udělení medaile F. Čechury může předložit každý člen SDMG. 

 
K návrhu se předkládá „curicullum vitae“ jednotlivce a zdůvodnění. 

 
Návrh na udělení medaile F. Čechury projedná a schválí Rada SDMG. O svém rozhodnutí o udělení 

uvědomí navrhovatele. 

II. 

EVIDENCE MEDAILÍ F. Č. 

  
Evidenci udělených medailí F. Č. vede Rada SDMG. 

 

IV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Výklad tohoto statutu přísluší Radě SDMG. 

Statut nabývá platnosti dnem schválení sjezdem SDMG. 
Doplňky a změny podléhají schválení sjezdem SDMG. 

 

 

V Hustopečích u Brna, dne 19. 10. 2005  
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PŘEHLED NOVÝCH PŘEDPISŮ HOR-

NÍHO PRÁVA V ROCE 2014 
Zákon č. 64/2014 Sb.,  
kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím kontrolního řádu, ze dne 20. března 2014, 
účinnost 1. 5. 2014. Mezi řadou změn jiných práv-
ních předpisů je součástí zákona i pětibodová změna 
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušni-
nách a o státní báňské správě, a novela zákona 
č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do pří-
rodních horninových struktur a o změně některých 
zákonů, s ohledem na nabytí účinnosti zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Cílem 
novely je odstranění duplicit mezi uvedenými záko-
ny. 

 
Zákon č. 250/2014 Sb., 
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona 

o státní službě, ze dne 23. října 2014, účinnost 
1. 1. 2015. Mezi řadou změn jiných právních předpi-
sů je součástí zákona i drobná změna zákona 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
a o státní báňské správě, s ohledem na nabytí účin-
nosti zákona č. 234/2012 Sb., o státní službě. Tato 
novelizace se týká způsobu jmenování a odvolávání 
předsedy Českého báňského úřadu a předsedů ob-
vodních báňských úřadů. 

 
Zákon č. 259/2014 Sb.,  
o prekurzorech výbušnin a o změně zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbuš-
nin), ze dne 22 října 2014, účinnost 19. 11. 2014. 
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použi-
telný předpis EU (Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvá-
dění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používá-
ní), který stanoví podmínky pro uvádění prekurzorů 
výbušnin na trh a jejich používání, práva a povinnos-
ti při zpřístupnění a dovozu prekurzorů výbušnin, při 
jejich držení, používání, a dále při jejich povolování, 
registraci a oznamování. Zákon stanoví nové kompe-
tence Českému báňskému úřadu, obvodním báňským 
úřadům, České obchodní inspekci a Policii České 
republiky. 

 
Vyhláška č. 110/2014 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., 

o separátním větrání při hornické činnosti v plynují-
cích dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. 
a vyhlášky č. 176/2011 Sb., ze dne 2. června 2014, 
účinnost 1. 7. 2014. Jde o předpis technické povahy, 
který do příloh vyhlášky č. 165/2002 Sb. doplňuje 
např. pět schémat větrání, a to formou technického 
výkresu. 

 
Vyhláška č. 123/2014 Sb., 
o bezpečnostních a technických požadavcích 

na zacházení s pyrotechnickými výrobky, ze dne 
25. června 2014, účinnost 9. 7. 2014. Tuto vyhlášku 
vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě 

s Českým báňským úřadem na základě zmocnění dle 
§ 36d odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb. Vyhláška upra-
vuje bezpečnostní a technické požadavky na zachá-
zení s pyrotechnickými výrobky, pokud jde o jejich 
bezpečné skladování a používání, a to ve vazbě 
na jejich rozdělení do tříd a kategorií a vymezení 
ohňostroje, jakož i informace, které se uvádějí          
v ohlášení o provádění ohňostroje.■ 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ 

VYJDE HORNICKÁ ROČENKA 2014 
Koncem března bude vydána Českým báňským 

úřadem ve spolupráci se Zaměstnavatelským svazem 
důlního a naftového průmyslu – Společenstvem těža-
řů ČR ve vydavatelství MONTANEX a. s. Hornická 
ročenka 2014. Tato publikace přináší souhrnné infor-
mace o ekonomickém a technickém vývoji 
v hornictví i o stavu bezpečnosti práce a provozu 
v roce 2014 v  organizacích dozorovaných státní 
báňskou správou. Převážná část ročenky je věnována 
souhrnu technicko-výrobních ukazatelů o těžbě ne-
rostných surovin a zejména přehledu dat 
o organizacích, které působily v roce 2014 na území 
České republiky v oblasti hornické činnosti, činnosti 
prováděné hornickým způsobem, nakládání s výbuš-
ninami a doprovodných činností.  

Zájemce o tuto publikaci odkazujeme na interne-
tové stránky vydavatelství MONTANEX a. s. – 
www.montanex.cz.■ 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ 

KONFERENCE SPOLEČNOSTÍ OBORU 

ZEMĚMĚŘICTVÍ 
Pořádání společné akce společností oboru by mě-

lo vést: 
 k navázání užších vztahů mezi těmito organi-

zacemi v oblasti pořádání odborných akcí, 

 k mnohem těsnější spolupráci na tvůrčím pro-
pojování našich profesí,  

 k posílení pozice našeho oboru v rámci našeho 
národního hospodářství na základě vzájemné 
podpory. 

Před naším oborem stojí velká výzva se jménem 
GeoInfoStrategie, kde je role našeho oboru jako 
tvůrce základu pro vznik, správu a hlavně využívání 
prostorových dat naprosto nenahraditelná. Je to i pří-
ležitost, která může na dlouhá léta ovlivnit celý náš 
obor. Musíme na to být připraveni, a proto je tato 
společná akce důležitá. 

Sledujte www.kgk.cz! 
Ing. Jan Fafejta 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:  

13. 5. 2015, České vysoké učení technické, Thá-
kurova 7, Praha 6 místnost C208. 

PROGRAM KONFERENCE 

 10:00 – 10:10 Zahájení konference  

http://www.montanex.cz
http://www.kgk.cz
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 10:10 – 10:50 Představení společností 
 Česká asociace pro geoinformace (Karel 

Janečka), 

 Česká geografická společnost (Bohumír 
Janský), 

 Česká kartografická společnost (Václav 
Talhofer), 

 Českomoravská komora pro pozemkové úpra-
vy (Mojmír Procházka), 

 Český svaz geodetů a kartografů (Václav 
Šanda), 

 Komora geodetů a kartografů (Jan Fafejta) 

 Společnost důlních měřičů a geologů (Jan 
Blín), 

 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový prů-
zkum (Lena Halounová). 

 10:50 – 12:50 Sekce Vzdělávání, rozvoj 
lidských zdrojů (garant: Václav Talhofer) 
 GEO Q-Ram – kvalifikační rámec terciárního 

vzdělávání, 

 ČSGK: Stav zeměměřického vzdělávání – vy-
těžení a návaznost na akci z 20. 2. 2014 
na VŠB Ostrava, 

 GeoInfoStrategie – stav akčního plánu 
ke vzdělávání  

 celoživotní vzdělávání, 

 financování vzdělávání, 

 Diskuze. 

 12.50 - 13.40 Oběd 

 13:40 - 15:40 Sekce Pozice oboru 
v národním hospodářství (garant: Vác-
lav Čada) 
 Úkoly oboru v rámci národního hospodářství, 

 činnosti spravované resortem ČÚZK 

 inženýrská geodesie, 

 role geodetů v realizaci projektu GeoInfoStra-
tegie. 

  14:40 – 14:55 Káva  

  14:55 – 15:55 Sekce: Vztahy úřadů veřejné 
správy k veřejnosti a soukromým zeměměři-
čům (garant: Petr Polák) 
 Zákonná působnost úřadů, vlastníků  nemovi-

tostí a zeměměřičů, 

 hodnocení úrovně plnění  zákonných práv 
a povinností soukromého a veřejného sektoru, 

 rozvoj součinnosti úřadů s veřejností a ze-
měměřiči. 

 15:55 – 16:30 Závěrečná diskuse, zakonče-
ní konference 
 Společné prohlášení pořádajících odborných 

společností. 

POPLATKY 

Účast na konferenci je zdarma. Občerstvení si 
účastníci mohou zakoupit v prostorách stavební fa-
kulty v průběhu celého trvání konference.■ 

OJEDINĚLÁ KNIHA O HORNICKÝCH 

CESTÁCH DŮLNÍHO MĚŘIČE 

Zajímavá autobiografická kniha vyšla v Ostravě 
o hornických cestách důlního měřiče Ing. Dušana 
Pavelka, absolventa Hornické fakulty Vysoké školy 
báňské v r. 1958. Byla vydána  pod titulem 
"Hornické cesty, autobiografie báňského inženýra". 
Knižní dílo obsahuje životní příběh předního báňsko
-inženýrského pracovníka v Ostravsko-karvinském 
revíru. 

Biografie je napsána zajímavě a obsahuje i řadu 
postřehů a vlastních zážitků, které výstižně charakte-
rizují dobu, ve které autor žil a po dlouhou dobu pů-
sobil v hornictví. Autorův příběh se odvíjí od jeho 
dětství na počátku 2. světové války, studia na gym-
náziu po válce a na Vysoké škole báňské v Ostravě. 
Potom probíhá na rozličných hornických cestách.  

Knižní dílo přináší mimo jiné unikátní pohled 
na práci důlních měřičů a jejich služebním vzestupu 
v Ostravsko-karvinském revíru v hektické době 
po 2. světové válce, o obtížích v plnění státního plá-
nů v direktivně stanovených objemech těžby uhlí, 
a také o rozvoji techniky, rekonstrukcích a výstavbě 
nových dolů. Autorovy cesty hornictvím končily 
odchodem do emeritury v 90. letech minulého stole-
tí, tedy již v době nastupujícího útlumu těžby uhlí 
a zanikání téměř všech činností, souvisejících s hor-
nictvím v Ostravě. V knize se také připomíná autoro-
vo rodné Těšínské Slezsko, které by nemělo z obec-
ného povědomí mizet. Dílo představuje autentický 
dokument doby.  
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Vzpomínková kniha byla vydána Nakladatelstvím 
Jaroslav Klát Ostrava, má 181 stran textu, je ilustro-
vána 123 obrázky a mapkami a obsahuje seznam 
použité literatury. Text doplňuji čtyři přílohy. Dílo je 
určeno nejen pro hornickou veřejnost, 
ale i pro všechny příznivce a zájemce o hornictví 
a důlní měřictví a může být poutavá i pro čtenáře, 
zajímající se o osudy a život lidí v minulém století, 
probíhající v době překotných společenských přeměn 
a někdy krutých osudů.■ 

Ing. Jaroslav Klát 

CHYSTANÉ AKCE SDMG 
Jak již bylo v úvodu řečeno, proběhne letošní 

XXII. konference SDMG v Praze na Novotného láv-
ce ve dnech od 24. 6. 2015 do 26. 6. 2015 pod ná-
zvem 

Mezinárodní konference 
Geodézie a Důlní měřictví 2015 

XXII. konference SDMG 
Zasedání odborných komisí ISM 

 
pod záštitou prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc. - 

děkana HGF, VŠB-TU Ostrava. 
Zaměření konference bude stejné jako 

v předchozích letech a to ve vědních oborech jako 
jsou geodézie, kartografie, důlní měřictví, geografic-
ké informační systémy a katastr nemovitostí. Více se 
dovíte z pozvánky na konferenci, kterou jste již do-
stali prostřednictvím e-mailové pošty, a nebo na we-
bových stránkách naší Společnosti (www.sdmg.cz). 

Vhodné podmínky pro konání akce jsou konfe-
renční prostory na Novotného lávce v Praze (obr. 1) 
s výhledem na Hradčany (obr. 2). 

Tyto prostory byly vybrány proto, poněvadž sou-
časně s konferencí bude probíhat i 43. zasedání Pre-
zídia Mezinárodní společnosti důlních měřičů (ISM) 

a zasedání odborných komisí ISM. Konference 
a Prezídium budou probíhat samostatně ve dvou sá-
lech. S přípravou a zajištěním pomáhá Komora geo-
detů a kartografů zastoupená Ing. Janem Fafejtou. 

 Konferenci povede předseda SDMG Ing. Jan 
Blín, Ph.D., MBA. a prezídium Ing. Martin Vrubel, 
Ph.D. 

Odborné přednášky budou probíhat každý den 
s tím, že přednášky odborných komisí budou zařaze-
ny do druhého dne jednání, kdy je zajištěno i tlumo-
čení. Kromě odborného programu bude zařazen 
i kulturní program. První den v podvečerních hodi-
nách vyplujeme na vyhlídkové lodi po Vltavě a uvi-
díme naši krásnou Prahu za denního světla ale i Pra-
hu v nočních hodinách nádherně osvětlenou (obr. 3). 

Druhý den po odborném programu se vydáme 
do hospůdky U Fleků, kde pro Vás bude připraveno 
tradiční jídlo a flekovské kabaretní show. 

Doufáme, že všichni budete spokojeni jak 
s odborným tak i s kulturním programem.■ 

Redakční rada 

Obr. 1 Novotného lávka 

Obr. 2 Pohled na Karlův most a Hradčany  

Obr. 3 Pohled na noční Prahu Zdroj: www.plavby-vltava.cz 

Obr. 4 Flekovské kabaretní show  Zdroj: ufleku.cz/programy/flekovska
-kabaretni-show 

http://www.sdmg.cz
http://www.plavby-vltava.cz/
http://ufleku.cz/programy/flekovska-kabaretni-show/
http://ufleku.cz/programy/flekovska-kabaretni-show/
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OSOBNOSTI DŮLNÍHO MĚŘICTVÍ V 

OSTRAVSKO-KARVINSKÉM REVÍRU 

1 ÚVOD 

V průběhu více jak čtvrt tisícileté hornické čin-
nosti působila v důlně měřické službě v Ostravsko-
karvinském revíru (OKR) řada významných osob-
ností. Jen o některých z nich se však podařilo dohle-
dat alespoň nějaké stopy. V našem případě se uvádějí 
údaje o třinácti odbornících, kteří působili ve vyšších 
hornických funkcích a pracovali po nějakou, či celou 
dobu v důlně měřické službě. Údaje mají rozdílný 
rozsah. Uváděny jsou jen nejzákladnější data. 
Pro možnost širšího obeznámení s významnými pra-
cemi  jmenovaných osobností jsou v seznamu litera-
tury uváděny odkazy.  

Důlní měřiči z důvodu širokému přehledu o do-
lech a hornických znalosti byli často povyšování 
do vyšších odborných funkci, například ředitelů dolů 
i těžebních firem.  

Z časového hlediska popis začíná v druhé polovi-
ně  18. století datem mapově dokladovaných prvních 
nálezů kamenného uhlí v Ostravě, tj. rokem 1768 
a končí v závěru 20. století, kdy skončila těžba čer-
ného uhlí na dolech v Ostravské a Petřvaldské části 
OKR. 

2 LUTZ JOHANN JACOB 

Lutz se narodil 1. ledna 1737 v Oloví u Karlo-
vých Varů. Odborné vzdělání získal na hornické ško-
le v Jáchymově (první škola v hornickém odboru 
u nás i ve střední Evropě). Pak pracoval jako horní 
a hutní praktikant. Nějakou dobu také asi působil 
na dolech ve Freibergu a Annabergu v Sasku.  

Na počátku roku 1764 rozhodla Dvorská komora 
(říšská vláda) ve Vídni o jeho přeložení do Slezska 
s úkolem řídit kutací a obnovovací práce na starých 
dolech, v nichž stát hodlal obnovit těžbu drahých 
a barevných kovů. Oficiálním důvodem jeho vybrání 
bylo, že měl hornickou praxi a byl znalý důlního mě-
řictví a mapování. Určené sídlo měl v Horním Bene-
šově. Ve státních službách působil ve funkci jako 
c. k. šichtmistr. Od července 1764 řídil obnovu dolů, 
připravil podmínky pro kutání a  otevření dalších 
vhodných hornických lokalit. Z doby jeho působení 
se dochovala měsíční hlášení z let 1764–1765 
o průběhu prací na obnově dolů, včetně tří dochova-
ných důlních map. 

Přínosem pro budoucí průmyslový a všestranný 
rozvoj Ostravska byla prospektorská činnost, kterou 
Lutz provedl v letech 1767 a 1768, při které byly 
nalezeny kamenouhelné sloje v údolí Burňa u Polské 
Ostravy (dnes Slezská Ostrava) na polskoostravském 
panství. Zaměřil a nakreslil mapu míst nálezů uhel-
ných slojí. Mapa z r. 1768 se dochovala a představu-
je nejstarší báňskou mapu v OKR. Svým provedením 
a obsahem představuje důlně kartografický klenot 
s velkou historickou a vypovídací hodnotou. Ukázka 
zmenšeniny mapy je na obr. 1. 

Mapa tvořila přílohu závěrečné zprávy Lutze 
ze dne 14. 7. 1768, kterou zaslal Dvorské komoře 

ve Vídni. Zpráva uváděla výsledek kutacích prací 
na kamenné uhlí v údolí Burňa a okolí u Polské Os-
travy na polskoostravském panství, jehož majitelem 
byl Franz Josef hrabě Wilczek. Součástí zprávy byl 
i výpočet uhelných zásob v  nalezeném ložisku 
a projekt na dobývání slojí, nalezených v letech 1767 
a 1768. Šlo historicky o nejstarší a zcela první pro-
jekt na dobývání uhlí v OKR. Za nálezy kamenného 
uhlí, jakož i další práce ve Slezsku byl Lutz povýšen 
v červenci r. 1767 na c. k. hormistra.  

Později od r. 1772, kdy opustil státní službu, řídil 
Lutz doly a hutě vratislavského biskupa Schaffgot-
sche na Zlatohorsku. Potom přijal nabídku Těšínské 
komory na funkci správce železáren v Ustroni 
ve Slezsku (dnes Polsko). Poslední zpráva 
o působení Lutze pochází až z r. 1792, kdy se docho-
vala jeho dokumentace vyměření pozemků pro stav-
bu nové papírny v Horní Ustroni. 

Tehdejší hornické školství mělo nedostatek od-
borných učebnic. Díla Agricolova a Mathesiova byla 
již zastaralá. Proto existovala potřeba napsání učeb-
nic s přehledem nových poznatků. Lutz proto napsal 
r. 1762 pro jáchymovskou hornickou školu učebnici, 
která měla dvě části. První část se zabývala úpravou 
a tavením rud. V druhé části se věnoval důlnímu mě-
řictví, výpočtům, přístrojům, pomůckám a také dru-
hům nerostných ložisek, způsobům průzkumu, od-
krývání a hloubení jam. Rukopis doprovodil četnými 
ilustracemi. Převážnou část svého díla dokončil 
k 23. prosinci 1762. Učebnice zůstala v rukopise a je 
uložena ve státním archívu v Czieszinie v Polsku. 

3 SCHULZE Z EISLEBENU 

O důlním měřiči Schulzovi se nedochovaly téměř 
žádné zprávy, není známé ani jeho křestní jméno. 
Pocházel z Eislebenu v Prusku. Z pověření Vrchního 
báňského úřadu ve Vratislavi provedl prospekci 
na uhelná ložiska v Petřkovicích na Hlučínském pan-
ství, jehož majitelem byl Adam Johann sv. p. Grutt-
schreiber. V r. 1780 bylo Schulzeho úsilí korunová-
no úspěchem. Nalezl na východním úpatí návrší 
Landek v Petřkovicích povrchové výchozy dvou ka-
menouhelných slojí, později pojmenovaných Juliána 
a Vilemína. Po udělení důlních propůjček báňským 
úřadem začala v r. 1782 ve jmenovaných slojích jed-
na z prvních soustavných těžeb uhlí v OKR. 

Od r. 1802 prováděl průzkumné geognostické 

Obr. 1: Báňská mapa kutacích děl, provedených v údolí Burňa a okolí 
na polsko ostravském panství u Polské (dnes Slezské) Ostravy. J. J. 
Lutz, 1768.  
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práce v Horním Slezsku. Práce dokončil v r. 1803, 
avšak publikoval je až v r. 1816. V publikaci je dolo-
žen první geognostický řez z r. 1803, vedoucí uhlo-
nosným souvrstvím od Hlučína přes Rybník do By-
tomi (dnes Polsko), viz obr. 2. Jedná se o první práci, 
spojující černouhelnou formaci u Hlučína s formací 
v Horním Slezsku v jeden celek a poprvé vymezující 
v uhelné pánvi stratigrafické členění jednotlivých 
karbonských vrstev. 

4 HOHENEGGER LUDWIG 

Hohenegger (obr. 3) 
se narodil v roce 
1807 v Meiningenu 
v Bavorsku. Po stu-
diu báňských věd 
v Mnichově nastou-
pil v roce 1839 
do služeb těšínského 
knížete jako ředitel 
arcivévodských že-
lezárenských podni-
ků Těšínské komo-
ry. Jako první 
v souvislosti se žele-
zárnami prozkoumal 
úložní a geologické 
poměry Podbeskyd-
ského železno-
rudného revíru, jed-
nalo se o ložiska pe-

losideritů. Podrobný průzkum a mapování začal v r. 
1846. Během několika málo let bylo v podhůří Bes-
kyd zjištěno kolem 440 lokalit s výskytem peloside-
ritů, které zaručovaly perspektivní těžbu železáren na 
Těšínsku a také ve  Vítkovicích. 

Jednou z jeho vynikajících jeho prací bylo geo-
gnostické pojednání a báňská mapa Podbeskydí 
s místy výskytu železných rud z r. 1860.7 Její kopie 
jsou uloženy v Moravském zemském muzeu v Brně 
a v Archívu města Ostravy. 

5 OTT FRANZ 

Ott byl zaměstnán od r. 1857 do 90. let 19. století 
na dolech těžební společnosti Severní dráhy Ferdi-
nandovy v Moravské Ostravě. Nejprve jako provozní 
inženýr, později od r. 1865 do r. 1869 jako vedoucí 
závodu (ředitel) Dolu František (Franzschacht) 
v Přívoze, viz obr 4, pak byl báňským inspektorem 
na ředitelství společnosti. Zpočátku pracoval 
v Ústřední důlně měřické kanceláři. 

V letech 1858–1859 byla pod jeho vedením za-
měřena místní souřadnicová soustava pro potřebu 
důlního mapování  skupiny dolů v západní části 
OKR, pro kterou byl pak užíván název Ottův trigo-

nometrický systém.  Zaměření sítě bylo stěžejním 
dílem v historii důlního měřictví OKR. Síť sloužila 
pro doly nejen mateřské společnosti Severní dráhy, 
ale také pro doly okolních těžebních firem sv. p. Ro-
thschilda, hraběte Wilczka, knížete Salm-
Reiferscheidta a Josefa Zwierziny. Šlo o poměrně 
rozlehlou soustavu. Její počátek byl zvolen na území 
Polské Ostravy (viz obr. 5). Do té doby každá těžeb-
ní společnost prováděla vlastní trigonometrická mě-
ření a měla místní souřadnicový nivelační systém. 
Ottův souřadnicový systém spolehlivě sloužil 
v Ostravské části revíru pro důlní mapování 
cca 100 let, a to až do r. 1965, kdy byl nahrazen Čes-
koslovenským jednotným trigonometrickým systé-
mem katastrálním (JTSK). 

Kromě trigonometrického měření Ott vedl zamě-
ření revírní nivelace na všech dolech a jam 
v Ostravské části OKR. Jako počáteční základní bod 
nivelace byl zvolen základní kámen, osazený při ústí 
Jaklovecké dědičné štoly v Polské Ostravě. Nivelace 
sloužila celorevírně a nazývala se Jaklovecký výško-
vý systém.9 Ott je autorem první mapy Ostravské 
části revíru. K ní vypracoval geognostickou mapu. 
Mapy tvoří přílohu Monografie OKR z r. 1865.■ 

Pokračování příště… 
Ing. Jaroslav Klát  

Obr. 2: Profil uhelným pohořím hornoslezské pánve, počínaje Hlučín-
skem (dnes ČR) a konče Bytomskem (dnes Polsko). Autor důlní měřič 
Schulze okolo r. 1803. Zmenšeno. Zdroj: Mapový archiv Národního 
muzea v Praze. 

Obr. 3: Ludwig Hohenegger, arcivévod-
ský báňský a hutní ředitel v Těšíně, 
1853 

Obr. 4: Pamětní listina vedoucích závodu na 
Dole František (Franzschacht) v Přívoze nad 
Odrou 

Obr. 5: Ottova souřadnicová síť v západní části OKR, vybudovaná 
v  letech 1858-1859  
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SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

STEAK S MEDOVOU CIBULÍ A PO-

MERANČEM 
- pro 2 osoby 

 K přípravě medové cibule budeme potřebo-
vat: 
1 velká nebo 2 menší cibule, 
1 lžíce medu, 
1 lžíce másla, 
lžička citronové šťávy, 
sůl, 
pepř. 

 Dále potřebujeme: 
Maso - 2 ks 1,5 cm vysokého steaku (podle chuti 

- kuřecí, vepřové, tuňák), 
2 plátky pomeranče, 
Příloha: brambory upravené jak máte rádi - vaře-

né, americký způsob, hranolky. 

 Příprava masa: 
Maso trošku naklepeme, osolíme, dáme do misky 

a zalijeme olejem. Necháme alespoň hodinu odpočí-
vat. 

 Příprava medové cibule: 
Cibuli oloupeme a nakrájíme na větší kousky. 

Pokud máme cibuli menší, nakrájíme na čtvrtky. 
Do kastrůlku dáme rozehřát lžíci másla. Přidáme 
nakrájenou cibuli. Dusíme tak dlouho, až cibule ze-
sklovatí. Přidáme lžíci medu, nejlépe lesního, poně-
vadž je tmavší. Ještě dáme špetku soli a pepře. Na-
stává proces dušení, který se opakuje tak dlouho, 
až cibule změkne. Takže dusíme do odpaření vody 
a ještě necháme přismahnout neboli připéci. Musíte 
dát pozor, aby cibule nezčernala. Zase podlijeme 
vodou a dusíme. Na závěr nenecháme úplně vodu 
odpařit. Výsledkem je výborná cibule v medové 
omáčce. 

Medovou cibuli máme hotovou a teď jen orestu-
jeme steaky podle chuti. Steaky vyndáme a dáme na 
talíře. Do oleje, který zůstane po restování masa, dá-
me dva větší 1 cm vysoké plátky pomeranče a restu-
jeme tak dlouho, až malinko ztmavnou. Vyndáme 
a výpeček zalijeme takovým množstvím vody, aby-
chom měli trošku šťávy k příloze. Pomeranče přidá-
me ke steakům na talíře a na vše dáme medovou ci-
buli. Ještě příloha, např. americké brambory, salátek 
z čerstvé zeleniny a můžeme se pustit do jídla. 

Dobrou chuť!  

75 

7. 3. 1940  
Ing. Vladislav Filipec, CSc.  
(v důchodu) 

55 

9. 1.  1960 
Pavel Kalous 
SUBTERRA, a.s. 

28. 3.1960 
Alena Jeníčková 
Severní energetická, a.s. 

50 

15. 1. 1965 
Lenka Dvořáková 
SD a.s. Doly Bílina 

2. 2.  1965 
Eva Dvořáková 
SD a.s. Doly Bílina 

5. 3.  1965 
Alena Herčzíková 
SD a.s. Doly Nástup Tušimice 

40 

1. 1.  1975 
Jiří Veselský 
MND, a.s. Hodonín 

20. 1. 1975 
David Linda 
SD a.s. Doly Bílina 

60 

7. 1. 1955 
Ing. Josef Bulawa 
OKD, a.s. 

45 

26. 1. 1970 
Radek Husa 
MND, a.s. Hodonín 
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