
  

 

   

Vážené kolegyně a kolegové, 

vyzval jsem členy Rady SDMG k napsání článků 

do Bulletinu a touto formou bych rád oslovil i Vás. 

V našem „občasníku“ máte možnost seznámit se se zají-

mavými novinkami, nápady a skutečnostmi, které mohly 

proběhnout třeba jen kousek od Vás. Rada SDMG Vás 

prosí, aby i Vy jste přispěli a podělili jste se o nové udá-

losti ve svém okolí. Např. v tomto čísle Bulletinu se 

v příspěvku Ing. Stanislava Dejla informativní formou 

dozvíte co a kdy bude.  

A to už jsme u jiného tématu a to „Kde bude příští 

konference“? Nejdříve poděkujeme všem, kteří nám na-

psali své návrhy a zaslali nám je. Za posledních deset let 

převažují „Čechy“ a právem vítězí „Morava“. A je velmi 

pravděpodobné, že v roce 2017 budeme opět na Moravě, 

neboť katedra geodézie a důlního měřictví bude mít 110. 

výročí založení. Termín konání konference v roce 2016 

bude upřesněn v příštím Bulletinu. 

Co zajímavého ještě proběhlo na Radě SDMG? Již 

v této době (dva roky před povinností získat osvědčení 

o odborné způsobilosti přezkoušením na příslušném báň-

ském úřadě) jsme se začali zabývat, jak může SDMG při-

spět k této celorepublikové akci. V plánu na příští rok 

máme za úkol oslovit zástupce báňských úřadů a ve vzá-

jemné spolupráci připravit do jarních měsíců roku 2017 

školení. Cílem proškolení bude obecná příprava ke zkouš-

kám DM a HDM. Samozřejmě nic není povinné 

a na zkoušky se můžete přihlásit na příslušném báňském 

úřadě sami. 

Závěrem bych připomenul, že stále ještě probíhá při-

pomínkování novelizace vyhlášky 435/1992 Sb. Připo-

mínky lze zaslat na ČBÚ - Ing. Martin Malíř. Děkujeme 

za spolupráci i v této oblasti a na brzkou shledanou se těší 

Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA 

 
OMLUVA 

Omlouváme se panu Petru Hencovi za špatné uvedení 

jména (Tomáš) na straně 4 v minulém Bulletinu.  Na stra-

ně 5 bylo jméno již uvedeno správně.  

Redakční rada 

Oznámení Rady SDMG 

Podle stanov Společnosti důlních měřičů a geologů, 

z. s., HLAVA III -  Členství ve Společnosti, článek 2 - 

Individuální členství, bod 3b - Členství zaniká neplace-

ním členských příspěvků ve dvou po sobě jdoucích 

letech, bylo ukončeno členství v SDMG čtyřem členům, 

kteří i přes výzvy k úhradě, členské příspěvky neuhradili. 

   

SLOVO ÚVODEM OBSAH... 

 Informace 
Své příspěvky, náměty a rady 

zasílejte laskavě na adresu 

 

Společnost důlních měřičů a geologů 
zapsaný spolek 

VŠB-TU Ostrava 
 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 
e-mail: dana.vrublova@vsb.cz 

tel.: 596 995 707 

Členské příspěvky! 

Prosíme Vás o zaplacení členských příspěvků 

ve výši 300 Kč za rok 2015. 
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NOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU 

Státní báňská správa (SBS) prošla 

v nedávné minulosti poměrně zásadními or-

ganizačními změnami. První je jmenování 

nového předsedy ČBÚ a druhou změnou je 

nová struktura ČBÚ. 

Vláda na základě výběrového řízení jme-

novala podle § 54 odst. 1 zákona 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, svým usne-

sením ze dne 22. 7. 2015 č. 578 Ing. Martina 

Štemberku na služební místo vedoucího slu-

žebního úřadu - předsedy ČBÚ s účinností 

od 24. července 2015 na dobu neurčitou.   

Od 1. 7. 2015 platí nová organizační 

struktura orgánů SBS. Organizační řád SBS 

je základním služebním předpisem, který 

upravuje základní zásady interní organizace 

a řízení tím, že stanovuje organizační struk-

turu, vztahy podřízenosti a nadřízenosti, vy-

mezuje působnost jednotlivých útvarů a ob-

sahovou náplň rámcových činností a základ-

ní vztahy spolupráce mezi útvary. Počet ani 

územní působnost OBÚ nebyla změněna.  

Nejpodstatnější změnou je však nová or-

ganizační struktura ČBÚ včetně nového roz-

dělení působnosti. Sekce báňské správy je 

rozdělena na odbor hornictví, odbor správy 

úhrad a ekonomie, oddělení výbušnin a od-

dělení legislativy. V čele sekce báňské sprá-

vy stojí ředitel sekce - zástupce předsedy 

ČBÚ, jehož funkční označení je zástupce 

předsedy - ředitel sekce báňské správy.  

Odbor hornictví je organizačním útvarem 

zajišťujícím činnosti ČBÚ v odborných báň-

sko-technických oblastech souvisejících 

s HČ, ČPHZ včetně vyhrazených technic-

kých zařízení, podzemním stavitelstvím, 

báňským záchranářstvím, starými důlními 

díly a těžebními odpady. Plní úkoly SBS 

na úseku dozorové, kontrolní a inspekční 

činnosti a při sledování a vyhodnocování 

úrazovosti dozorovaných organizací. Meto-

dicky řídí výkon činnosti OBÚ jako jiných 

stavebních úřadů podle stavebního zákona. 

Zabezpečuje vedení evidence dobývacích 

prostorů v rámci SBS. Odbor hornictví 

se člení na oddělení dobývání energetických 

surovin a oddělení dobývání ostatních suro-

vin. 

Odbor správy úhrad a ekonomie je organi-

začním útvarem zajišťujícím komplexní vý-

kon činností v ekonomické a finanční oblas-

ti. Odbor je dále členěn na ekonomické od-

dělení a oddělení hospodářské správy a in-

formačních technologií. 
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Oddělení výbušnin je přímo podřízeno 

řediteli sekce. Zajišťuje komplexní výkon 

činností spojených s úkoly ČBÚ v oblasti 

nakládání s výbušninami, označování 

a sledovatelnosti výbušnin, dozoru 

nad posuzováním shody výbušnin a pomů-

cek k použití výbušnin a v oblasti ohňostroj-

ných prací. Ve vztahu k EU plní úkoly zá-

stupce ČR v rámci harmonizace předpisů 

týkajících se uvádění výbušnin na trh a do-

zoru nad výbušninami pro civilní použití. 

Zabezpečuje výkon agendy prekurzorů vý-

bušnin. Zajišťuje odbornou a metodickou 

činnost v oblasti geomechaniky hornin, pro-

tiotřesové prevence a v oblasti důlního mě-

řictví. 

Oddělení legislativy je přímo podřízeno 

řediteli sekce.  Zajišťuje činnosti v oblasti 

právní a legislativní. ■ 

Ing. Martin Malíř 

 

INFORMACE O VYBUDOVÁNÍ ZÁ-

KLADNÍHO DŮLNÍHO VÝŠKOVÉHO 

BODOVÉHO POLE VRŠANSKÁ UHEL-

NÁ A.S. 

 

Na základě pověření závodním lomu Vr-

šanské uhelné a.s. byl zpracován Odborným 

útvarem měřictví a geoinformatiky projekt 

„Vybudování základního důlního výškového 

bodového pole VUAS 2014“. Cílem projek-

tu byl popis vybudování stabilních nivelač-

ních bodů (základen) tak, aby se mohl pro-

vádět geodetický monitoring navržených 

48 geodetických pilířů a 11 pilířů 

(předpokládaný počet, který zůstane 

z původních 31) vybudovaných v roce 2001. 

Zároveň je zpracován návrh nivelačních po-

řadů nutných pro geodetické připojení vybu-

dovaných nivelačních základen na body čes-

ké jednotné nivelační sítě. 

 

1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Širším zájmovým územím je prostor 

vnitřní výsypky Slatinice a zastavěná jihozá-

padní část měst Mostu. Na severu je území 

ohraničeno až k linii jižního okraje vodní 

nádrže Saxonia, k východu až do svahů 

vrchu Ressl (Ryzel, Koňský vrch), kolem 

zahrádkářské kolonie až k objektu Dopravní-

ho podniku v Mostě. Jižním směrem je hra-

nice zájmového území vedena podél objektu 

areálu Vršanská uhelná a.s. a na západě je 

území ohraničeno vnitřní výsypkou Slatini-

ce. Zájmová území jsou zobrazena 

na podkladu leteckého snímku lokality 

(obrázek č. 3).  
 

2 PROJEKT GEODETICKÉHO MONITO-

RINGU 

Z dostupných vypracovaných materiálů 

lze konstatovat, že je nutné postupně vybu-

dovat monitoring oblasti Slatinické výsypky 

za účelem zjištění konzolidace výsypky. 

Monitoring lze rozdělit podle druhu na výš-

kový a polohový a jeho vybudování na něko-

lik etap. 
Oblast výškového (nivelačního) měření: 

1. etapa - vybudování základen pro nive-

lační měření. 

2. etapa - doplnění současného monitorin-

gu o nově navrhované body. 

3. etapa - doplnění monitoringu o nově na-

vrhované body v oblasti přeložek pro-

duktovodů.  

Mezi jednotlivými etapami bude doplněno 

geodetické sledování o vybudování nivelač-

ních bodů podle podmínek jednotlivých ma-

jitelů sítí (např. horkovod – sledování no-

vých patek přeloženého horkovodu).  
Oblast polohového měření:  

1. etapa – vybudování míst s orientačními 

(zajišťovacími) body. 

2. etapa – vybudování automatické stanice. 

 

3 METODIKA MĚŘENÍ  

Geodetický monitoring byl od roku 2001 

měřen metodou GNSS a od roku 2015 se 

monitoring doplní o měření pilířů pomocí 

přesné nivelace ze středu. V současné do-

bě již probíhají těžební práce, které mají 

za cíl vytvoření základního prostoru pro 

položení nových IS. Bylo tedy zapotřebí 
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začít i s vybudováním geodetického mo-

nitoringu. Po vypracování projektu 

OÚMG byly na podzim 2014 zahájeny 

první práce. 

Před vybudováním geodetického mo-

nitoringu bylo zapotřebí zjistit vlastníky 
pozemků, kde se předpokládá osazení nive-

lačních bodů. Snahou bylo umístit body 

na  pozemky VUAS, ale vzhledem k rozsahu 

to nebylo možné. Byly tedy vypracovány 

nájemní smlouvy pro geodetické body.  

 

4 VYBUDOVÁNÍ GEODETICKÉHO MONI-

TORINGU 

Na obrázku č. 3 jsou znázorněny i státní 

nivelační body. Výchozí bod byl zvolen 

v Mostě na budově dopravního podniku 

Most (Bb3 – 117.1). Postupně byly vybudo-

vány měřické nivelační značky směrem 

na tenisové kurty v Mostě a dále do oblasti 

bývalé obce Hořany. Zároveň byly vybudo-

vány nivelační body v oblasti areálu VUAS. 

Koncový bod byl zvolen u státní silnice 

Most – Havraň (Bb3 – 123.1). Celkem bylo 

takto vybudováno 15 nivelačních značek 

(obrázek č. 1 a č. 2).  

V zájmovém území se nachází inklinome-

trické a hydrogeologické vrty. Pro účely ni-

velačních pořadů byly tyto vrty osázeny geo-

detickými  nivelačními značkami  (obrázek 

č. 4).  

Dále se v zájmovém území nachází pů-

vodní pažnice, které sloužily pro měření 

s metodou GNSS. I tyto pažnice byly osáze-

ny párem nivelačních značek (obrázek č. 5).  

V užším zájmovém území bylo vybudo-

váno 48 nových pažnic opět s párem nivelač-

ních značek a jsou obdobné jako body 

na  obrázku č. 5. Dále mezi těmito pažnice-

mi bylo vybudováno 80 pomocných  

(přestavových) bodů. Tyto body slouží místo 

nivelační žabky a jsou na obrázku č. 6 a č. 7.  

Obrázek č. 2 a 3:  Nive-
lační bod 

          Obrázek č. 4: Nivelační bod na hydrovrtu 

     Obrázek č. 5: Nivelační body na původní pažnici 
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5 NIVELAČNÍ ZÁKLADNY 

Vzhledem k tomu, že nejbližší státní nive-

lační body jsou poměrně vzdáleny a není 

účelné měřit v každé budoucí etapě dlouhé 

nivelační pořady, byly v prostoru bývalé ob-

ce Hořany, v oblasti bývalého kamenolomu 

a prostoru areálu VUAS vybudovány nive-

lační základny. Tyto základny tvoří 30 m 

resp. 5 m dlouhé zabetonované a zapažené 

vrty, které jsou osazeny „nivelační hla-

vou“ (obr. č. 8 a č. 9).  

 

Nivelační základny tvoří trojice vrtů cca 

ve vzdálenosti 40 m od sebe. Podle účelu je 

dělíme na: 

 Kontrolní nivelační základna – je vy-

budována v bývalém kamenolomu       

a slouží k případnému ověření správ-

nosti výchozí základny. 

 Výchozí nivelační základna – je vybu-

dována v oblasti bývalé obce Hořany   

a předpokládáme, že nivelační pořady 

budou zde začínat. 

 Koncová nivelační základna – je vybu-

dována prostoru areálu VUAS 

a předpokládáme, že nivelační pořady 

zde budou končit. 

 

 

6 ZÁVĚR 

V roce 2015 se provede první nivelační 

připojení všech vybudovaných bodů. Za 

metodu měření byla zvolena přesná nive-

lace ze středu. Požadavky na velmi přes-

nou nivelaci vzhledem k terénu a rozsahu 

nelze splnit.  
 

 

        Obrázek č. 6 a  7: Nivelační pomocné body 

Obrázek č. 8 a 9: Nivelační hlava a bod nivelační zá-
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Obrázek č. 1: Širší a užší zájmové území  
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Hlavní důlní měřič spolu se závodním lo-

mu určí termín dalších etap měření. V dal-

ším období se plánuje vybudování druhé 

části geodetického monitoringu a to bodů 

(stanovisek a orientací) pro polohová měře-

ní, zatím bez automatické stanice.■ 

Toto je zkrácená verze článku - Origi-

nál článku byl uveřejněn při akci: Mezi-

národní konference na téma využívání 

zdrojů nerostných surovin, hotel Studán-

ka, 15. - 17. dubna 2015, Letovisko 

Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněž-

nou. Za kolektiv autorů (Ing. Jan Blín, 

Ph.D, MBA., Ing. Josef Blín, doc. Ing. Mi-

lan Mikoláš, Ph.D. , Ing. Martin Mikoláš) 

zkrácenou verzi připravil Jan Blín. 

 

MĚŘENÍ KULOVÉ DRÁHY SCHRS 1550/

K109 NA SD A.S. 

 

Rád bych tímto článkem připomněl, 

že práce důlního měřiče na povrchovém 

uhelném dole není jen provozní vytyčování, 

zaměřování stavů rýpadel a kubaturní výpo-

čty. Často si musí důlní měřič poradit 

i s poměrně náročnými a nestandartními úlo-

hami. Na XX. konferenci Společnosti důl-

ních měřičů a geologů v Milíně u Příbrami 

v roce 2013 zazněl náš referát na téma měře-

ní kulové dráhy na rýpadle SchRs 1320/

K110. Zde padlo několik podnětných připo-

mínek, jak tuto specifickou práci na příště 

zdokonalit – zpřesnit, urychlit a zefektivnit. 

V rámci plánované roční revize rýpadla 

SchRs 1550/K109 na prvním skrývkovém 

řezu lokality Doly Nástup Tušimice na Seve-

ročeských dolech a.s. byla prováděna výmě-

na opotřebené kulové dráhy. Akce probíhala 

letos v létě od 7. července do 21. září a zajiš-

ťovala ji dceřiná společnost Prodeco a.s. 
Pro připomenutí, kulová dráha je obrovské 

kuličkové ložisko, které zajišťuje otáčivý 

pohyb mezi horní a dolní stavbou kolosu, 

jehož teoretický výkon dosahuje 5 500 m3 

těžených hmot za hodinu a provozní hmot-

nost včetně nakládacího vozu je 3 753 tun. 

Kulová dráha o průměru 15,2 metrů je slože-

ná z 12-ti horních a 12-ti dolních segmentů. 

Ty byly vyměněny a za pomoci speciální vy-

lévací hmoty se mělo docílit maximálně 

přesné roviny. A právě urovnání do roviny 

bylo úkolem pro naše měřiče.   

Úloha stejná jako v roce 2013 

u SchRs1320, ale právě na základě podnětů 

ze zmiňované konference jsme „vylepšili“ 

postup práce. Na pracovní schůzce před za-

početím revize jsme s pracovníky Prodeco 

a.s. navrhli jednak speciální přípravek umož-

ňující jednoznačnou identifikaci měřených 

bodů, jednak jsme nechali vyrobit přípravky 

zajišťující lepší stabilizaci měřických stano-

visek – nucenou centrací. V neposlední řadě 

jsme změnili vlastní metodu měření. Místo 

metody technické nivelace nivelačním pří-

strojem Leica NA2002 jsme použili metodu 

trigonometrické nivelace pomocí robotické 

totální stanici Trimble S3 Robotic, která do-

sahuje přesnosti v řádech desetin mm při 

téměř vodorovných záměrách do 10-ti me-

trů.■ 

 

Více podrobností o tomto měření se 

dozvíte na XXIII. konferenci SDMG 

v příštím roce. 

 
Ing. Stanislav Dejl, 

vedoucí oddělení měřictví SD a.s. 

Obrázek č.1: Rýpadlo SchRs 1550/K109 na skrývko-
vém řezu  

Obrázek č. 2: Měření dolních segmentů kulové dráhy   
- speciální přípravek s hranolem. 
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SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

 

KRŮTÍ MEDAILONKY S JABLKY         

A KARI OMÁČKOU 

Tentokrát jsme vybrali recept jednoduchý a 

hlavně rychlý na přípravu. 

 Ingredience: 

2 lžíce oleje 

1 střední cibule 

1 polévková lžíce kari koření 

150 ml vody 

1 lžíce hladké mouky 

75 ml smetany ke šlehání 

sůl 

400 g krůtích medailonků 

3 polévkové lžíce oleje 

sůl a pepř 

 

 Kari omáčka s jablky: 

Na rozpálený olej nasypeme najemno nakrá-

jenou cibuli a opečeme dozlatova. Přidáme lžíci 

kari koření, zamícháme a zalijeme vodou. Osolí-

me podle chuti a vaříme asi 15 minut. Za stálého 

varu přidáme smetanu smíchanou s vodou. Vaří-

me, až omáčka zhoustne. Nakonec vložíme plát-

ky jablíček širokých asi 5 mm. Dusíme krátce. 

Jablíčka se nesmí rozvařit. Krůtí medailonky 

umyjeme, osušíme, naklepeme a osolíme. Na 

rozpáleném oleji opečeme dozlatova. Podáváme 

s rýží či jinou přílohou a to podle chuti. Přejeme 

dobrou chuť!■ 

Redakční rada 
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12.8.1940 Ing. Zdeněk Zícha 
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7.10.1970 
Ing. Monika Galačová 

OKD, a.s. 

60 

29.9.1955 
Dagmar Pazderová 

Severní energetická a.s. 
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24.9.1965 
Martina Netolická 

Vršanská uhelná, a.s. 

35 

17.9.1980 
Bc. Pavel Trčka 

SUBTERRA, a.s. 

Vařila Liliana Nábělková 

Jménem redakce a všech důlních 
měřičů a geologů přejeme oslavencům 
a jejich rodinám pevné zdraví a mnoho 

úspěchů do dalších let! 
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