
  

 

   

Vážené kolegyně a kolegové,  
mé úvodní slovo začne upřímným PODĚKO-

VÁNÍM všem, kteří se zúčastnili ve dnech 
24. až 26. června XXII. konference SDMG, se-
tkání odborných komisí ISM a 43. zasedání pre-
zídia ISM. Akce se uspořádaly ve spolupráci 
s VŠB Ostrava – institut DM a G, ISM a KGK 
na Novotného lávce v Praze. Děkuji všem, kteří 
si připravili přednášku v českém nebo anglickém 
jazyce. Dále těm, kteří se podíleli na přípravách 
zdárného průběhu těchto akcí. Mezi ně hlavně 
patří Dana Vrublová, Sylva Talácková, Rosti-
slav Dandoš, Vít Sládek a Lilian Nábělková. 
Z hlediska zajištění ISM, poděkování patří hlav-
ně Martinu Vrublovi.  

Ten, kdo se nezúčastnil a ptá se, zda bude 
XXIII. konference SDMG a kde, můžeme 
již touto formou sdělit, že bude již v obvyklém 
termínu (říjen – listopad 2016) a o místu bude 
rozhodnuto na radě SDMG do konce roku 2015. 
Má-li někdo z vás nějaký nápad, kde konferenci 
uspořádat, prosím napište na e-mailovou adresu: 
j.blin@vuas.cz 

Na závěr pak zveřejňuji dopis, který vždy po-
těší, protože i já si myslím, že konference a akce 
ISM proběhly na pochvalu celého organizačního 
týmu. 

 
Vážený pane předsedo, 
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval 

za možnost zúčastnit se 22. konference SDMG.  
Kromě přínosu z odborných referátů, velmi 

mě potěšilo, že ve světě nezaniká profese důlních 
měřičů a že zdárně pokračuje činnost ISM. 

Závěrem je nutné velmi ocenit dobrou přípra-
vu a organizaci průběhu konference, obzvláště 
proto, že se uskutečnila v náročném pražském 
letním období. 

S pozdravem 
Jaroslav Klát 
 
 Za organizační tým děkujeme a těšíme 

se na další setkání. 
Jan Blín 

Předseda SDMG 
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VŠB-TU Ostrava, HGF 
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doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 
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KONFERENCE SDMG 

Jak bylo v úvodu řečeno, v červnových dnech 
proběhly v Praze dvě náročné akce. První nesla 
název XXII. konference SDMG, Mezinárodní 
konference Geodézie a Důlní měřictví 2015 
a setkání odborných komisí Mezinárodní společ-
nosti důlních měřičů a druhou bylo 43. zasedání 
prezídia ISM. Obě akce probíhaly současně 
a to v prostorách Českého svazu vědeckotech-
nických společností v Praze na Novotného lávce 
se skvostným výhledem na Hradčany a Karlův 
most (obr.1).  

Organizátory byli Společnost důlních měřičů 
a geologů, Institut Geodézie a Důlního měřictví 
Vysoké školy báňské - Technické univerzity 
v Ostravě a Komora geodetů a kartografů. Po-
mocnou ruku při zajišťování těchto na přípravu 
náročných akcí podaly i firmy. Patří k nim Seve-
ročeské doly a. s., Vršanská uhelná a. s., GIS-
GEOINDUSTRY s. r. o., GeoTec-GS a. s., 

HGG spol. s. r.o., Exact Control System a. s. 
a SUBTERRA a. s. (obr.2). Akcí se zúčastnily 
i firmy, které se předvedly svými produkty. Byly 
to HSI, spol. s. r. o., Geotronics Praha s. r. o. 
(obr.3), GEFOS a. s. (obr.4) a Exact Control 
System a. s. (obr.2). 

Pokud se týká počtu zúčastněných, můžeme 
být spokojeni. Prezídia ISM se zúčastnilo 
27 delegátů a to z Německa, Jihoafrické republi-
ky, Polska, Maďarska, Norska, Švédska, Austrá-
lie, Ruska, Bulharska, Číny, Česka a Slovenska. 
Zástupcem ISM pro Slovensko byl nově schvá-
len doc. Ing. Juraj Gašinec, Ph.D., který byl již 
přítomen a všech jednání se zúčastnil. Jednání 
prezídia a komisí ISM zorganizoval Ing. Martin 
Vrubel. Ph.D. zastupující Česko jako předseda 
5. odborné komise a člen prezídia ISM.   

Konference SDMG měla 72 delegátů, z toho 
byli tři z Polska a šest ze Slovenska. 

Obě jednání probíhala současně, každé 
v jiném sále. První den zasedalo prezidium – 
jeho první část a přednášky účastníků konferen-
ce SDMG. Druhý den byl společný pro všechny 
zúčastněné a bylo to zasedání konference 
SDMG a odborných komisí ISM. Třetí den pro-
běhla druhá část jednání prezidia a další před-
nášky účastníků konference SDMG. Bylo od-
přednášeno 24 referátů a z toho bylo 11 zahra-
ničních. Pro představu, jaká témata byla odpřed-
nášena, přikládáme program ►. 

 
Zasedání prezídia vedl Dr. Andrew Jarosz 

z Austrálie a konferenci předseda SDMG 
Ing. Jan Blín, Ph.D.,  MBA. Záštitu konference 
měl prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc, děkan Hor-
nicko geologické fakulty, který se na konferenci 
nemohl z pracovních důvodů dostavit. Tuto úlo-
hu převzal JUDr. Alexander Király, Ph.D., pro-
děkan pro legislativu (obr.5).  

Obr.1  Pohled ze zasedacího sálu  

Obr.2  Loga zúčastněných firem   

Obr.3  Zástupci firmy GEOTRONICS Praha s  r. o. Ing. Nikola Němco-
vá a Michal Martinek 

Obr.4  Ing. Daniel Šantora z firmy GEFOS a. s. 
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Zasedání konference SDMG 

13:30-13:45 Zahájení Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA 
předseda SDMG Slovo předsedy SDMG 

13:45-14:00 Odborný 
program Ing. Václav Šafář FOTOGRAMMETRIE A NOVELIZACE VY-

HLÁŠKY ČBÚ č. 435/1992 Sb. 

14:00-14:15 Odborný 
program 

Ing. Stanislav Dejl 
Ing. Vojtěch Kříž 
Ing. Pavel Miltner 

PŘESNOST KUBATURNÍHO MĚŘENÍ SKLÁ-
DEK UHLÍ PŘI POUŽITÍ LETECKÉ FOTO-
GRAMMETRIE 

14:15-14:30 Odborný 
program Ing. Jaroslav Klát HISTORIE SOUŘADNICOVÝCH SYSTÉMŮ 

V OSTRAVSKO-KARVINSKÉM REVÍRU 

14:30-14:45 Odborný 
program 

Ing. Wiesław Mika, Ph.D. 
Ing. Olga Kaszowska Ph.D. 
Ing. Piotr Kalisz Ph.D. 

ZASADY DOPUSZCZANIA W POLSCE POD-
ZIEMNEJ EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Z 
UWAGI NA OCHRONĘ ZABUDOWY 
POWIERZCHNI 

15:15-15:30 Odborný 
program 

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. 
Ing. Pavel Hánek, Ph.D. 

120 LET SAMOSTATNÉHO ZEMĚMĚŘICKĚ-
HO STUDIA 

15:30-15:45 Odborný 
program 

Ing. Ladislav Lučan 
Ing. Jiří Čížek 

VYHOTOVENÍ FOTOGRAMMETRICKÉHO 
3D MODELU 

15:45-16:00 Odborný 
program 

dr inż. Piotr Kalisz 
dr inż. Wiesław Mika 
dr inż. Olga Kaszowska 
mgr inż. Magdalena Zięba 

OCHRONA ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ 
W KATOWICACH PRZED SKUTKAMI 
PROWADZONEJ EKSPLOATACJI GÓR-
NICZEJ 

16:00-16:15 Odborný 
program 

Ing. Nikola Němcová 
Michal Martinek 

TRIMBLE – SVĚTOVÝ LÍDR V GNSS 
TECHNOLOGIÍCH 

  Společné zasedání SDMG a ISM 
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9:00-9:30   
Ing. Martin Vrubel, Ph.D. 
Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA 

Předávání medailí akademika Františka 
Čechury 

9:30-9:45 Odborný 
program Andrew Jarosz 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR MINE SUR-
VEYING (ISM) – OBJECTIVES, PLANS, 
CURRENT AND FUTURE ACTIVITIES 

9:45-10:00 Odborný 
program 

Dr. Ing. Petr Welser 
doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 
Ing. Martin Vrubel, Ph.D 

HLUBINNÉ DOBÝVÁNÍ V ZÁVĚRNÝCH 
SVAZÍCH HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ, LOKA-
LITA DNT SEVEROČESKÉ DOLY A.S. 

10:00-10:15 Odborný 
program 

Andrey V. Zhabko 
Victor A. Gordeev 

CALCULATION OF STABILITY OF INHOMO-
GENEOUS AND ANISOTROPIC SLOPES 

10:15-10:30 Odborný 
program Norbert Benecke 

INNOVATIVE APPROACH FOR MONITO-
RING AND INSPECTION OF DEEP MINE 
SHAFTS - INFORMATION SUPPORT DURING 
THE ENTIRE LIFE CYCLE 

11:15-11:30 Odborný 
program 

Hu Bingnan 
Fan Zhenli 

RESEARCH OF THE INFLUENCE ON 
GROUNDWATER ENVIRONMENT FROM 
FLY ASH GROUT FILLING IN MINING STRA-
TA 

11:30-11:45 Odborný 
program 

Chang-hua LIU 
Dan XU 

3D SPATIAL DISTRIBUTION SIMULATION 
OF SOIL ORGANIC MATTER AND TOTAL 
NITROGEN 
IN XINZHENG 

11:45-12:00 Odborný 
program 

Ing. Aleš Vojkovský 
Norbert Benecke 
Alexander Fleer 
Sabine Rödelsperger 

INNOVATIVE APPROACH FOR SLOPE MO-
NITORING AT LARGE OPEN PIT MINES – 
EXAMPLE OF CZECH BÍLINA MINE 

12:00-12:15 Odborný 
program Ing. Vítězslav Obr, Ph.D. ONE BUTTON 3D SCANNING - OBS 

12:15-12:30 Odborný 
program Ing. Daniel Šantora NOVINKY OD LEICA GEOSYSTEMS V ROCE 

2015 
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      Významnou částí společného jednání druhé-
ho dne bylo předávání pamětních medailí akade-
mika Františka Čechury za významný přínos 
pro rozvoj důlního měřictví. O tomto ocenění 
jsme psali v minulém čísle Bulletinu, kde jste si 

mohli přečíst, komu se toto ocenění uděluje. Té-
to významné události se ujal Ing. Martin Vrubel, 
Ph.D., který nejdříve přivítal všechny hosty 
a přistoupil k samotnému předávání ocenění 
spolu s předsedou SDMG Ing. Janem Blínem, 
Ph.D., MBA. Oceněni byli špičkoví zahraniční 
odborníci Dr. Ing. Andrew Peter Jarosz 
z Austrálie, prof. Dr. Ing. Axel Preusse 
z Německa, Ing. Michael Livingstone-Blevins 
z Jihoafrické republiky a z České republiky byl 
navržen Tomáš Henc ze Severočeských do-
lů a.s., již v důchodu, se nemohl akce zúčastnit, 
proto mu ocenění bude udělena dodatečně. 

Andrew Jarosz, Ph.D. získal své vzdělání 
na Univerzitě v Krakově (AGH). Svou profesio-
nální kariéru zahájil v Polsku v roce 1973 a pra-
coval jak pro Univerzitu tak i v praxi. V roce 
1983 emigroval do USA. Zde rovněž pracoval 
ve firmách a později i pro Univerzitu 
v Blackburgu (Virginie). Jeho zaměřením byla 
především problematika vlivu poddolování 
na povrch. V roce 1990 se přestěhoval do Jižní 
Afriky a šest let byl pedagogem na Univerzitě 
v Johannesburgu. Poté dostal nabídku 
od „Western School of Mines (Curtin Universi-
ty)“ v Kalgoorlie – Austrálie. Zde prožil zbytek 
své pestré kariéry v oblasti důlního měřictví, 
během které se zabýval především problemati-
kou vlivů poddolování, ale také novými měřic-
kými metodami a využití GIS v hornictví.  
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Zasedání konference SDMG 

9:00-9:15 Odborný 
program 

Ing. Marek Bajtala, Ph.D. 
Prof. Ing. Štefan Sokol, Ph.D. 
Ing. Jozef Kubinec 

MERANIE ZVISLÝCH STUŽOVADIEL OBIL-
NINOVÝCH SÍL 

9:15-9:30 Odborný 
program Ing. Ján Ježko, PhD. MONITORING VYBRANÝCH OBJEKTOV 

PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY 

9:30-9:45 Odborný 
program 

dr inż. Olga Kaszowska 
dr inż. Piotr Kalisz 
dr inż. Wiesław Mika 

PRESTIŻOWA INWESTYCJA 
NA TERENIE POGÓRNICZYM W KATOWI-
CACH 

9:45-10:00 Odborný 
program prof. Ing. Jan Schenk, CSc. HISTORIE VÝVOJE NIVELAČNÍCH PŘÍSTRO-

JŮ 

10:00-10:15 Odborný 
program 

Ing. Marek Fraštia, Ph.D. 
Ing. Martin Talarovič 

MOŽNOSTI OBRAZOVÉHO SKENOVANIA 
PRI MONITORINGU OPORNÝCH MÚROV 

11:00-11:15 Odborný 
program 

doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc. 
Ing. Jakub Hendrych 
Ing. Radim Kunčický 

NOVÁ METODA DEFINOVÁNÍ ZÁJMOVÝCH 
OBJEKTŮ A 3D VIZUALIZACE V SYSTÉMU 
FOTOMNG 

11:15-11:30 Odborný 
program 

doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc. 
Ing. Jan Tomeček 
Ing. Jakub Hendrych 
Bc. Dalibor Lis 
 prof. Ing. Radim Čajka, CSc. 
doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D 

MONITOROVÁNÍ NADMĚRNÝCH DEFOR-
MACÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE STOŽÁRU 
VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ 

11:30-11:45 Odborný 
program doc. Ing. Jaroslav Šíma, Ph.D. MĚŘENÍ DEFORMACÍ NA PODDOLOVA-

NÝCH ÚZEMÍCH – HISTORICKÝ PŘEHLED 

11:45-12:00 Odborný 
program 

Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D. 
Ing. Martin Fencl 

ROZVOJ MĚŘICTVÍ V PODZEMNÍ LABORA-
TOŘI JOSEF 

12:00 Ukončení konference 

Obr.5  Úvodní slovo proděkana pro legislativu JUDr. Alexandera Kirá-
lyho, Ph.D. 

Obr.6  Předseda SDMG při zahájení konference 
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Andrew Jarosz, Ph.D. je aktivní v ISM již 
téměř třicet let. Od roku 2001 zastupuje Austrá-
lii v ISM. Na posledním Kongresu ISM 
v Cáchách (Německo, Aachen) byl zvolen presi-
dentem ISM a v následujícím roce bude organi-
zovat kongres ISM v Brisbane. 

Prof. Dr. Ing. Axel Preusse vystudoval 
na univerzitě v Clausthal (Německo) 
v roce 1983. Poté šel do praxe, kde se zabýval 
důlním měřictvím, vlivy poddolování i výpočty 
zásob ložisek. V roce 1990 získal doktorát 
a v roce 1997 byl jmenován profesorem a záro-
veň vedoucím institutu důlního měřictví, vlivů 
poddolování a geofyziky na univerzitě 
v Cáchách. Od roku 2000 do 2005 rovněž před-
nášel jako hostující profesor na univerzitě 
v Leobenu (Rakousko). V období 2010-2013 byl 
presidentem ISM a nyní je vicepresidentem. 

Ing. Michael Livingstone-Blevins po ukon-
čení svých studií důlního měřictví na univerzitě 
v Johannesburgu (Jihoafrická Republika) začal 
v roce 1983 pracovat u firmy Anglo-American, 
což je největší firma v oblasti dobývání nerostů 
na světě. Pracoval jako důlní měřič na uhelných, 
zlatých i diamantových dolech v Jihoafrické re-
publice i v Namibii. Již od zahájení své praxe 
poznal mnoho oblasti hornictví – důlní měřictví, 
mapování, řízení výroby. Řešil problematiku 
zásob ložisek a jejich ohodnocení a bezpečnost 
práce. To se mu později hodilo, když v roce 
1996 přešel do řídící pozice. Jeho úkolem bylo 
zavádět důlně měřické standardy firmy Anglo-
American v 15 zemích světa, kde firma těží ne-
rosty a to především v souvislosti s otvírkami 
nových dolů. Je držitelem oprávnění specialista 
důlního měřictví (jako u nás HDM) v mnoha 
zemích světa. Má velkou zásluhu na opravdu 
profesionálním řízení činnosti ISM během jeho 
působení v řídících funkcích (2004 - 2007 
a 2010 - 2013 vicepresident a 2007 - 2010 presi-
dent ISM) a získal si velké renomé při složitých 
jednáních ISM s cílem dosáhnout kompromisu. 

Petr Henc vystudoval důlní měř ictví 
na Hornické střední průmyslové škole 
v Duchcově. Celou svou kariéru spojil 
s Doly Nástup Tušimice (dnes součást Severo-
českých dolů a.s.). Postupně se získáváním vět-
ších zkušeností v praxi, díky své pracovitosti 
a odborným schopnostem, byl pověřován těmi 
nejsložitějšími úkoly při povrchové těžbě hnědé-
ho uhlí. Velmi významný a pozitivní podíl měl 
při tvarování závěrných severních svahů lomu 
Libouš. Zde byla jeho účast každodenní a musel 
si často poradit v průběhu měření i se změnami 
původních záměrů a přesto dosáhnout cíle. Měl 
velmi dobré a praktické vztahy s řídícími pra-
covníky provozu „Skrývka“, což příznivě při-
spělo k posílení úlohy důlních měřičů během 
hornické činnosti. Za to si Tě Petře hodně váží-
me a ceníme si, co jsi pro náš obor udělal!  

Z jednání prezídia zde uvádíme pár informa-
cí. Nejvyšší vedení ISM v současné době řeší, 
jak svou práci zlepšit a zefektivnit. Jedná se pře-
devším o činnost odborných komisí ISM (příště 
možná vysvětlím podrobněji – jedná se o to na-
hradit princip komisí ISM založených na určité 
oblasti odbornosti oboru důlního měřictví a geo-
logie. Jsou to např. legislativa, školství, zásoby 
ložisek, mapování, vlivy poddolování, rekultiva-
ce, revitalizace a sociální problémy spojené 
s ukončením těžby. Uvažuje se o tom, že tato 
problematika bude řešena nejdříve na regionální 
úrovni, kvůli lepší dopravní dostupnosti a poté 
až na celosvětové).  

Pokud se týče dalších jednání presidia a kon-
gresů, tak byl schválen následující scénář.  

2016 – Světový kongres ISM a jednání pre-
sidia (Brisbane – Austrálie) 

2017 – ISM Presidium meeting (Norsko) 
2018 - ISM Presidium meeting (Rusko nebo 

Kazachstán) 
2019 - Světový kongres ISM a jednání pre-

sidia (Irkutsk – Rusko) 
Společné jednání orgánů ISM a SDMG bylo 

velmi úspěšné jak z odborného, tak i organizač-
ního pohledu. Počasí nám přálo a výhled 
z konferenčního sálu č.319 (Křižíkův sál) 
na Karlův most a Pražský hrad je snad nejlepším 
výhledem z konferenčního sálu na celém světě.  

Odborný program byl doplněn společenskými 
akcemi. Možná nejzajímavější byla projížďka 
na největší lodi Cecilia (obr.8) v Praze s audio 
průvodcem. Počasí bylo skvělé a proto hudba 
tzv. „Smečka“ mohla hrát přímo na palubě lodi 
(obr.9).  

Pohledy na krásnou Prahu za slunečného po-
časí (obr.10) ale i ve večerních hodinách 
(obr.11) byly úžasné a zahraniční hosté byli ur-
čitě spokojeni (obr.12). Obr.7  M. Livingstone-Blevins, Axel Preusse, Andrew Jarosz (v pozadí 

Martin Vrubel)  
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Dalším snad povedeným večerem bylo pose-

zení v hospodě U Fleků (obr. 13), kde jsme 

mohli vidět i kabaretní vystoupení místních 

umělců (obr. 15, 16) Trošku jim to trvalo, tak 

se zábavy ujali Jirka Pospíšil a Gabka Ovesná 

(obr. 14). 

Obr.8  Loď Cecilie 

Obr.9 Hornická „Smečka“ 

Obr.10  Pohled na Karlův most 

Obr.11  Večerní Praha - pohled na Národní divadlo 

Obr.12  Zleva dole: Kenneth Nystrom Švédsko, Chris Moy Austrálie, 
nahoře: Andrew Jarosz Austrálie, Ralph Schulte Nmecko, Andersen 
Donovan JAR 

Obr.13  Zatím diskuse u flekovského piva 

Obr.14  Jirka a Gabka  

Obr.15  Místní muzikant 

Obr.16  Kabaretní tanečnice 
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A co říci na závěr? Myslíme si, že společné 
jednání ISM a SDMG bylo úspěšné jak 
z odborného tak i z organizačního pohledu. 
A kde se sejdeme příště? To můžete navrhnout 
i Vy! Těšíme se na další setkání s Vámi všemi 
v příštím roce!■ 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D., 
Ing. Martin Vrubel, Ph.D. 

a Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA 

Fotky poskytli: 
Ing. Pavel Coufal 

a Ing. Luděk Zákravský 

NOVELA VYHLÁŠKY O DŮLNĚ MĚ-

ŘICKÉ DOKUMENTACI 
Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické 

dokumentaci při hornické činnosti a některých 
činnostech prováděných hornickým způsobem, 
byla již v minulosti novelizována vyhláškami 
č. 158/1997 Sb., č. 298/2005 Sb. a naposledy 
vyhláškou č. 382/2012 Sb. Z hlediska technické-
ho vedení důlně měřické dokumentace byla 
nejpodstatnější novela z roku 1997, která umož-
nila vedení dokumentace digitálním způsobem. 
Od té doby však došlo k rozsáhlé technické ino-
vaci v oblasti používaných měřických metod 
a současné znění vyhlášky tak již v mnoha ohle-
dech nevyhovuje potřebám doby.  

Proto Rada Společnosti důlních měřičů a geo-
logů (dále jen „Rada SDMG“) ve spolupráci 
s Českým báňským úřadem a Institutem ge-
odézie a důlního měřictví Hornicko-geologické 
fakulty Vysoké školy báňské - TU Ostrava na-
vrhla zahájit diskuzi profesní veřejnosti o po-
třebném rozsahu novely vyhlášky 
č. 435/1992 Sb. Prvotním krokem v přípravě 
novely byl seminář „Přesnost v důlním měřictví 
a vzdělávání v oboru Důlní měřictví“, pořádaný 
uvedenými institucemi, a který se uskutečnil 
v červnu 2013 v Bystřici n. Pernštejnem. Vý-
sledkem dvoudenního jednání byl soubor námě-
tů k úpravě vyhlášky.  

Český báňský úřad poté zahájil legislativní 
práce na formálním zapracování předložených 
návrhů do celkového textu vyhlášky. Na konci 
roku 2014 byl pak první pracovní návrh předlo-
žen Radě SDMG a letos na jaře byl rozeslán 
do vnitřního připomínkového řízení v rámci or-
gánů státní báňské správy. Text je však i nadále 
předmětem dosud plně neukončených odbor-
ných diskuzí na úrovni zástupců těžebních spo-
lečností, firem vykonávajících důlně měřickou 
činnost dodavatelským způsobem a orgánů stát-
ní báňské správy. Tyto konzultace by měly vy-
ústit do vytvoření předpisu, který zohlední zá-
sadní technický zlom v rozvoji používa-

ných metod měření zaznamenaný v minulých 
letech, a který tak nebude právní brzdou pro 
technickou inovaci v oboru důlního měřictví. 
Současně by ale měl zajistit, aby i nadále zejmé-
na těžební společnosti při využívání ložisek ne-
rostů řádně dokladovaly plnění svých povinnos-
tí, které pro ně vyplývají ze zákona 
č. 44/1988 Sb., zákona č. 61/1988 Sb., předpisů 
vydaných na jejich základě a jiných obecně zá-
vazných právních předpisů, pokud upravují 
ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technic-
kých zařízení, bezpečnost provozu, zajištění 
chráněných objektů a zájmů před účinky hornic-
ké činnosti nebo vybraných činností provádě-
ných hornickým způsobem 

Navrhovaná právní úprava by jako celek mě-
la mít pozitivní dopad na podnikatelské subjekty 
při výkonu důlně měřickou činnosti, a to zvláště 
zavedením větší volnosti při volbě měřických 
metod a přizpůsobením některých postupů 
při důlně měřické činnosti na povrchu požadav-
kům zákona o zeměměřictví a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 31/1995 Sb. z důvodu předejití 
eventuálního dvojího vyhotovování dokumenta-
ce.  

Jisté negativní dopady naopak lze očekávat 
na úseku vedení dokumentace k výpočtu úhrad 
z dobývacího prostoru a z vydobytého nerostu 
dle připravované vládní novely horního zákona. 
Tyto změny by však měly vést k nastavení po-
kud možno co nejvyšší jistoty pro těžební orga-
nizace při prokazování výše úhrad dle horního 
zákona a daňového řádu.  

Protože v případě horního zákon došlo 
k časovému posunu dokončení celého legislativ-
ního procesu přípravy novely zákona a současně 
původní návrh účinnosti novely se navrhuje 
změnit z 1. 7. 2015 na 1. 1. 2016 (dle usnesení 
Vlády České republiky ze dne 25. května 2015 
č. 376 k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů) a proto tak dosud není znám definitiv-
ní text novely horního zákona schválený Parla-
mentem ČR, nelze odpovědně dokončit ani no-
velu vyhlášky č. 435/1992 Sb. Přesto práce 
na novele nadále pokračují tak, aby byl připra-
ven pokud možno co nejkvalitnější stručný 
a jasný právní předpis, odpovídající současnému 
technickému rozvoji oboru, a těžební společnos-
ti mohly státním orgánům dozoru od příštího 
roku mimo jiné řádně dokladovat nový způsob 
výpočtu úhrad z vydobytých nerostů. ■ 

 
Ing. Martin Malíř, ČBÚ 

Praha, 7. 6. 2015 
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SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

LILKOVÁ MINIPIZZA  

 Ingredience na pizzu:  
1 lilek,  
dvě větší rajčata,  
sýr Eidam uzený nebo niva,  
sůl,  
oregano,  
rajčatová směs. 

 Ingredience na rajčatovou směs:  
dvě rozsekaná oloupaná rajčata, 
malá cibule, 
jeden stroužek česneku,  
pepř,  
tři lístky bazalky,  
sůl,  
cukr,  
olej.  

 Příprava rajčatové směsi: 
Na pánvi si rozpálíme trochu oleje, přidáme 

najemno nakrájenou cibulku a necháme restovat 
do růžova. Pak přidáme oloupaná a drobně nase-
kaná rajčata. Přidáme sůl, pepř a jeden proliso-
vaný stroužek česneku a na špičku nože chilli 
papriky. Směs dusíme tak dlouho, až se šťáva 
trošku vyvaří. Na závěr dáme nadrobno nakráje-
né tři lístky bazalky a už nevaříme. 

 Pizza: 
Lilek omyjeme a nakrájíme na kolečka 

asi 1 cm široká. Kolečka z lilku osolíme, potře-
me rajčatovou směsí, pokryjeme sýrem a pokla-
deme 1 cm silnými plátky rajčat. Nakonec posy-
peme oreganem. Pečeme v předem vyhřáté trou-
bě na 220 st. 15-20 min. 

 
Přejeme dobrou chuť! 

VTIPY 

Trosečník žije už jedenáct let na pustém os-
trově sám, až jedenáctý rok mu moře vyplaví 
ženu. Ta se na něj tak zálibně koukne: "Tak 
dlouho jsi na to čekal a teď to máš!" 

"Ty máš pivo?" 
 
Zastaví policajt auto a říká: „Pane řidiči, už 

vám po páté říkám, že vám teče chladič!“ 
,,A já vám už po páté opakuji, že jsem kropící 

vůz! 

65 

24. 5. 1950  
Ing. Hana Štěpánková 
VŠB - TU Ostrava 

45 

8. 4. 1970 
Sylva Talácková 
VŠB - TU Ostrava 

17. 5. 1970 
Ing. Jiří Svejkovský 
SD a.s., Doly Bílina 

21. 5. 1970 
Hana Němečková 
SD a.s., Doly Bílina 

30 

8. 5. 1985 
Bc. Jana Kesslerová 
Vršanská uhelná a.s. 

55 

10. 4. 1960 
Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA 
Vršanská uhelná a.s. 

40 

30. 5. 1975 
Pavla Tymichová 
SD a.s., Doly Bílina 
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