
  

 

   

Vážené kolegyně a kolegové,  

je neuvěřitelné, jak ten čas běží. Za pár dní jsou tady 

Vánoční svátky, Nový rok a nový rok 2016 s 366 dny. Je 

to tak, příští rok budeme mít o den více, o den více volna 

o Velikonočních svátcích – Velký pátek, ale pozor – 

v práci budeme o jeden den více než v roce 2015. A ti, 

kteří byli letos na konferenci v Praze a příští rok nepoje-

dou na konferenci do hotelu Soláň u obce Karolinky (19. –

 21. 10.2016), budou v práci o další tři dny navíc. No a to 

je už taková první pozvánka na vzdělávání v našem oboru. 

Vzhledem k tomu, že podporuji myšlenku celoživotního 

vzdělávání, zvu Vás tímto na další konferenci SDMG, 

neboť zde můžeme najít nápady a motivaci, jak lé-

pe, jinak….  

Máme za sebou, dle mého názoru, úspěšný rok. Mezi-

národní konference v Praze spolu se zasedáním komisí 

a prezídia ISM, byla při účasti téměř 30 důlních měřičů 

z 11 zemí světa a 70 členů z SDMG ideální příležitostí 

na výměnu znalostí a zkušeností. Dalším úspěchem 

je vydání publikace „České zeměměřické spolky, autoriza-

ce a osobnosti“, kterou vydává náš člen doc. Ing. Pavel 

Hánek, CSc. ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem 

a SDMG. Kniha by měla být k dispozici počátkem příštího 

roku a ti, kteří budou na příští konferenci, se můžou těšit 

na jeden výtisk. 

A teď několik slov k vánočnímu shonu. Napište Ježíš-

kovi, užijte si s rodinou příjemné chvíle při rozbalování 

dárečků, dopřejte radost dětem, rodičům, sourozencům 

a všem, co sdílí s Vámi ty ostatní chvíle denního života. 

Na závěr úvodního slova mně dovolte, abych Vám všem 

popřál hezké Vánoční svátky, vše nejlepší do nového ro-

ku 2016, stálé zdraví a spoustu splněných přání. 

Jan Blín 

Předseda SDMG 
 

Po závěru – víte, že: Velký pátek je křesťanský svátek 

a v tento den byl Ježíš Kristus odsouzen, ukřižován 

a pohřben. Tento den je pro věřící časem půstu na zname-

ní smutku, ticha a rozjímání, bez hlasů zvonů….  
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HLAVNÍ DŮLNÍ MĚŘIČ – OHRO-

ŽENÝ DRUH? 
S blížícím se nejzazším termínem 

30. 11. 2017 pro vykonání periodické zkoušky 

hlavních důlních měřičů (HDM) a důlních měři-

čů (DM) dle vyhlášky č. 298/2005 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 378/2012 Sb. se nabízí úvaha, kolik 

HDM se musí zkoušce podrobit do uvedeného 

termínu.  

Český báňský úřad (ČBÚ) ve své evidenci 

vydaných osvědčení vede celkem 302 takových 

osob. S ohledem na to, že dosud se nemuseli pe-

riodické zkoušky před orgány státní báňské 

správy vykonávat, lze oprávněně předpokládat, 

že ne všichni osvědčení o odborné způsobilosti 

nadále využívají ve své profesní praxi a nebudou 

tak činit ani po uvedeném datu. Logicky tak tu-

díž nebudou žádat ani o vykonání periodické 

zkoušky před komisí ČBÚ.  

Dalším faktorem, který vstupuje do těchto 

úvah, je věková struktura držitelů těchto osvěd-

čení. Průměrný věk držitelů osvědčení HDM 

totiž dosáhl již 58 let. Přitom v letech 2010 

až 2015 bylo vydáno pouze 18 nových osvědče-

ní. Osoby starší než 75 let představují 11 % 

z celkového počtu HDM, narození v letech 

1941 – 1950 tvoří 19 % HDM, narozených 

v letech 1951 – 1960 je 32 % HDM, ročníky 

1961 – 1970 zastupují 24 % HDM, narození 

v roce 1971 až 1980 pak 9 % a osoby narozené 

po roce 1980 pouze 5 % - viz graf. Osoby starší 

než 55 let tak tvoří 62 % HDM. Bude jistě velice 

zajímavé, jak se tato věková struktura promění 

k 1. 12. 2017.  

Další graf dokumentuje procentuální zastou-

pení HDM podle jednotlivých krajů jejich byd-

liště. Přestože je nutno uvedená data brát s jistou 

rezervou, neboť vycházejí z informací poskytnu-

tých v době vykonání zkoušky (od roku 1992 

do roku 2015), lze z grafu vyvodit následující 

závěry. Nejvíce, celých 36 %, HDM mělo či má 

své bydliště v Moravskoslezském kraji. To cel-

kem logicky odráží specifikum a složitost vyko-

návání důlně měřické činnosti v ostravsko-

karvinském revíru při hlubinném dobývání čer-

ného uhlí. Zastoupení Prahy spolu se Středočes-

kým krajem, celkem 19 % HDM s bydlištěm 

v tomto regionu, odpovídá probíhající poměrně 

intenzivní těžební činnosti v okolí Prahy, která 

souvisí s pokrytím potřeb zejména štěrku, písku 

a vápenců při rozsáhlé průmyslové a bytové vý-

stavbě v Praze a jejím bezprostředním okolí. Ná-

sleduje Ústecký kraj s 10 % HDM s bydlištěm 

v tomto kraji, což lze považovat za doklad dosud 

přetrvávající sepětí tohoto kraje s těžbou hnědé-

ho uhlí. Výsledné zastoupení HDM 

v jednotlivých krajích se zákonitě vyvinulo 

z potřeb po službách důlních měřičů v daném 

regionu a věrně tak odráží stav hornictví 

v jednotlivých krajích České republiky.  

Je tedy HDM „ohrožený druh“, jak zní otázka 

v názvu článku? Domnívám se, že tak daleko 

Graf 1: Ročník HDM. 
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v nahlížení na naši profesi snad ještě nejsme. 

Na území České republiky má těžba nerostů více 

než tisíciletou tradici a po celou dobu byl jedním 

z nejdůležitějších odborníků v hornictví důlní 

měřič, jak o tom svědčí mj. Ius regale montano-

rum krále Václava II, vydané již okolo roku 

1300. To oprávněně vede k závěru, že pokud 

i do budoucna bude existovat společenská po-

ptávka po těžbě dosud nevyčerpaných zásob lo-

žisek nerostů v České republice, bude potřeba 

i důlních měřičů, a ti se tak nestanou 

„vyhynulým druhem“. ■ 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ  

KARTOGRAFICKÉ A GEODETIC-

KÉ DNY  
Ve dnech 8. - 9. 10. 2015 se uskutečnila 

v prostorách a okolí Moravského kartografické-

ho centra ve Velkých Opatovicích akce pod ná-

zvem:“ Kartografické a geodetické dny aneb 

pojďte s námi měřit zámek II.“, kterou organi-

zuje Moravské kartografické centrum Velké 

Opatovice ve spolupráci s Mendelovou univerzi-

tou v Brně, Vysokým učením technickým v Br-

ně a poprvé se na této akci podílela i Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

Akce se zúčastnili vedoucí Institutu geodézie 

a důlního měřictví doc. Ing. Pavel Černota, 

Ph.D., zástupkyně vedoucího doc. Ing. Hana 

Staňková, Ph.D. a doktorandi Ing. Gabriela 

Ovesná, Ing. Kristína Hreusová, Ing. Jiří Dorda, 

Ing. Tomáš Jiroušek. V rámci výměnného poby-

tu se zúčastnila i Ing. Helena Michňová 

z Technickej univerzity v Košiciach. 

Žáci základních škol, studenti středních škol, 

učitelé a široká veřejnost si plnili na jednotli-

vých stanovištích úlohy (Obr. 1), za které byli 

patřičně ohodnocení. Naše stanoviště se nachá-

zelo v lokalitě bývalých pivovarských sklepů, 

což nám pomohlo vytvořit provizorní podmínky 

pro důlní měřictví.  

Úlohy byly koncipované od dávné historie až 

po dnešní současnost. Účastnící měli možnost 

se seznámit s měřením na buzolním teodolitu 

(Obr. 2), který patří ke starším přístrojům na 

měření úhlů a v současnosti se nachází ve Sbírce 

Obr. 1   Žákům byl představen pokus s polokoulemi 

Graf 2: HDM dle krajů. 
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historických měřických přístrojů akademika 

Františka Čechury, dále si mohli vyzkoušet 

měření na teodolitu THEO 020 ustaven na speci-

álním stativu, využívaný v malých  důlních dí-

lech s nízkými stropy (Obr. 3).  

Z modernějších přístrojů byla představena 

robotizovaná totální stanice Leica TCR 1201., 

nivelační přístroj Leica SPRINTER, 3D lasero-

vý skener Leica ScanStation C10 (Obr. 4) 

a bezpilotní letadlo tzv. dron a to kvadrakoptéra. 

Dotazované respondenty nejvíce zaujalo ske-

novaní podzemní chodby přístrojem Leica Scan-

Station C10 a ukázka vytvořených anima-

cí z pozemního skenování vyhořelé historické 

památky Libušín na Pustevnách (Obr. 7).  

Celou akci účastníci hodnotili velmi pozitivně, 

za což patří organizátorům velké DÍKY. 

Ing. Gabriela Ovesná 

Obr. 2   Historický přístroj ze sbírky akademika Františ-

ka Čechury - buzolní teodolit 

Obr. 3 Student při zkoušce cílení teodolitem THEO020 

Obr. 4 Ukázka 3D laserového skeneru Leica ScanSta-

tion C10 

Obr. 5   Müllerova mapa v kartografickém centru ve 

Velkých Opatovicích 

Obr. 6 Interiér kartografického centra 
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DŮL ANSELM POZDĚJŠÍ HOR-

NICKÉ MUZEUM V OSTRAVĚ 

MĚL STOOSMDESÁT ROKŮ 
Na úvod se uvádí, že stoosmdesáté výročí 

založení Dolu Anselm v Ostravě-Petřkovicích 

dalo příležitost k připomenutí tohoto prvního 

hlubinného dolu na černé uhlí v Ostravsko-

karvinském revíru (OKR) se zajímavou historii, 

počínající rokem 1835. Na dole, jako jediném 

v OKR, probíhala těžba uhlí nepřetržitě 156 let. 

Historie Dolu Anselm dala jedinečný předpo-

klad pro umístění hornického muzea. 

Důl Anselm (dříve Eduard Urx, Masaryk I, 

Petershoffen I) se nachází v Ostravě-

Petřkovicích a byl vybudován v Hlučínské části 

OKR. Je obklopen vrchem Landek, který je ná-

rodní přírodní památkou (obr. 1). Jde o jeden 

nejzápadněji položený důl v OKR.  

Hlučínská část revíru s Dolem Anselm, tvoří-

cí součást OKR, se nacházela do r. 1920 na úze-

mí Německa. Území bylo odtrženo Pruskem 

od Českého Slezska v r. 1742. Státní hranici tvo-

řily toky řek Opavice a Odry, které byly zároveň 

ohraničením Hlučínské části OKR.  

Olomoucké arcibiskupství založilo v Petřko-

vicích v roce 1835 svislou jámu, která se stala 

základem pro vybudování nového dolu, později 

nazvaném Anselm. Jeho založením začala éra 

hlubinného dolování v OKR. Od arcibiskupství 

Hlučínské doly spolu s dalšími doly a Vítkovic-

kými železárnami koupil v roce 1843 Salomon 

Obr. 7 Laserové pozemní skenování vyhořelé chaty Libušín ■ 

Obr. 1 Areál Dolu Anselm (dříve E. Urx) po založení 

Hornického muzea. Letecký snímek. Fotoarchiv HMO. 

2005. 

Obr. 2 Salomon Meyer Rothshild (1805-1874). Archiv 

Vítkovice, a.s.  
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Mayer Rothschild (1803-1874). Od té doby důl-

ní majetek procházel různými formami majetko-

vých změn.  

První pojmenování jámy bylo Maschienen-

schacht (Strojní jáma). Jméno Anselm je dolože-

no od 50. let 19. století. Pravděpodobně vzniklo 

po zakoupení dolů S. M. Rothschildem a pozděj-

ším převzetí vlastnických práv v roce 1855 jeho 

dědicem, synem Anselmem Salomonem Ro-

thschildem (1803-1874) (Obr. 2). 

Zástavbu Dolu Anselm dokumentuje litogra-

fie W. L. Knippla okolo r. 1850 (obr. 3). Lito-

grafie ukazuje víceúčelový stavební komplet 

jámové budovy se strojovnou, kotelnou, dílnami 

a dalšími provozy. Také je zakreslen dopravní 

most od jámy na skládku vytěženého uhlí 

a sklad důlního dřeva. 

Dlouholetá hornická činnost v oblasti Lande-

ku vedla k  poznání velmi složité geologické 

stavby karbonského masívu s uhelnými slojemi, 

jak ukazuje geologický řez (obr. 4). Vycházející 

sloje na Landeku až na povrch umožnily těžbu 

po nalezu od poslední čtvrtiny 18. století. Lan-

decké výchozy uhelných slojí na povrch posky-

tují i dnes možnost pozorovat na úbočích skal 

významné karbonské horniny. To se týká přede-

vším uhelných slojí. 

Důl prošel třemi rekonstrukcemi.  Při přestav-

bách probíhalo prohlubování  jámy Anselm 

na hlubší patra až po poslední 6. patro v hloubce 

609 m a na konečnou hloubku 622 m pod povr-

chem.  

První přestavba proběhla v letech 1871-1892 

a představovala modernizaci vybavení dolu. 

V letech 1883-1884 byla postavena visutá lano-

vá dráha, vedoucí od Dolu Anselm přes státní 

hranici na řece Odře na uhelné nádraží u Dolu 

František v Přívozu. Vybudování lanovky bylo 

v OKR nejen mezistátní akcí, ale i technickou 

novinkou, dosud v revíru nepoužívanou. 

V roce 1894 byl důl Anselm spolu s dalšími 

doly a Vítkovickými železárnami prodán bratry 

Rothschildy nově založené společnosti Vítko-

vické horní a hutní těžířstvo (VHHT). Doly byly 

spravovány organizační složkou Vítkovické ka-

menouhelné doly (VKD) v Moravské Ostravě 

(součást VHHT). Nový vlastník přistoupil k dru-

hé přestavbě dolu Anselm na velkokapacitní důl. 

Obr. 3 Víceúčelová těžní budova na Dole Anselm. Veduta. Autor W. E. Knippel (okolo 1850). Foto Ostravské 

městské muzeum.  

Obr. 4 Geologický řez uhlonosným karbonem Lande-

ku, vedený v okolí jámy Anselm. Autor J. Grosman a 

J, Klát, r. 1965. 
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Vlastní přestavba dolu proběhla v letech 1894 - 

1898.. V areálu dolu byly postaveny nové obje-

ty. V r. 1896 stará dřevěná těžní věž byla nahra-

zena ocelovou věží s příhradovou konstrukcí 

o výšce cca 25 m.V roce 1896 začala být využí-

vána elektrické energie, která z počátku byla 

používána pro osvětlení povrchu. V r. 1897 byla 

vybudována závodní elektrárna.  

Poslední, třetí přestavba proběhla v letech 

1908-1919. V jejím rámci byla uskutečněna nej-

výraznější proměna zástavby dolu. Vybudován 

byl jednotný soubor provozních staveb. Z této 

doby pochází dnešní stavební podoba areálu 

hornického muzea. V r. 1908 byla uvedena 

do provozu železniční vlečka s železničním 

mostem přes hraniční řeku Odru. Vlečka spojo-

vala Důl Anselm s uhelným vlakovým nádražím 

u Dolu František v Přívozu. Pro těžbu jámou byl 

v r. 1914 instalován nový těžní stroj, který byl 

způsobilý těžit z hloubky až 700 m. Jednalo 

se o dvojčitý parní stroj o výkonu 2000 HP, kte-

rý sloužil pro těžení až do r. 1974 (pak bohužel 

byl v roce 1975 sešrotován). Pro těžní stroj byla 

postavena v r. 1914 ve svahu Landeku nová 

strojovna. Vzhledem k nové strojovně byla pro-

vedena v r. 1915 rekonstrukce těžní věže 

z r. 1896 se zvýšením na 38.5 m.  

Po skončení 1. světové války se hlučínské 

území navrátilo 4. 2. 1920 základě Versailleské 

mírové smlouvy k původní vlasti, Čsl. republice. 

Meziválečné údobí trvalo jen do podpisu Mni-

chovského diktátu v říjnu 1938. Na jejím zákla-

dě Hlučínsko bylo na podzim r 1938 zabráno 

nacistickým Německem. Důl v době 2. světové 

války se stal součástí německé válečné ekono-

miky. Dne 1. 1. 1942 byl přejmenován na Peter-

shoffen (Petřkovice) I-IV.  

Po ukončení 2. světové války se vrátil k pů-

vodnímu pojmenování Anselm. Po znárodnění 

Čs. státem v r. 1945 byl začleněn jako důlní zá-

vod s účinnosti k 1. 1. 1946 do národního podni-

ku Ostravsko karvinské kamenouhelné doly 

(OKKD). Podnik prošel četnými reorganizační-

mi a nakonec i majetkovými změnami. Dne 

17. 7. 1946 byl přejmenován na Masaryk I. 

Po převzetí státní moci Komunistickou stranou 

v  . 1948 byl přejmenován 1. 1. 1952 na Eduard 

Urx.  

V rámci poválečné celorevírní rekonstrukce 

dolů v OKR došlo ke dni 1. 1. 1964 k organizač-

nímu sloučení a pak ke společné rekonstrukci tří 

dolů: Eduard Urx v Petřkovicích, František 

v  přívozu a Hubert v Hrušově v jeden důlní 

podnik Důl Vítězný únor (později Odra) v Pří-

vozu. V Koblově v letech 1961-1967 byl vybu-

dován nový důl, nazvaný Eduard Urx V. Starý 

Důl E. Urx v Petřkovicích se stal jeho pomoc-

ným závodem. V r. 1973 došlo k odstavení par-

ního těžního soustrojí z r. 1914, které bylo na-

hrazeno hydraulickým zařízením, umístěném 

v těžní věži. Těžní kola byla z věže odstraněna. 

Ukončení vlastní těžební činnosti na Dole 

Anselm předcházelo od r. 1983 po dobu osmi let 

vydobytí zbytkových uhelných zásob v ochran-

ném pilíři těžní jámy E. Urx, jejich těžba byla 

ukončena v r. 1991. Důl E. Urx těžil uhlí celkem 

156 let. Po změně politicko-hospodářských po-

měru v r. 1989 byl v uskutečněn (neúředně) 

v r. 1991 návrat k původnímu pojmenování An-

selm.  

Mezitím bylo na Dole Anselm oficiálně zalo-

ženo v roce 1987 Hornické muzeum OKD, které 

bylo organizační součásti Dolu Odra (dříve Ví-

tězný únor). Muzeum bylo v roce 1993 otevřeno 

ředitelem Dolu Odra pro veřejnost. Jeho provoz-

ní objekty, včetně jámové budovy s těžní věží, 

byly v předstihu vyhlášeny v roce 1986 kulturní-

mi památkami. V areálu muzea zůstala zachová-

na většina provozních budov.  Ve výstavní bu-

dově byla v 2003 otevřena důlně měřická expo-

zice (obr. 5). 

Před šesti lety (r. 2010) došlo k majetkovému 

převodu Hornického muzea OKD na nového 

vlastníka Vítkovice Holding, a. s. K převodu 

došlo v rámci odprodeje dceřiných firem majite-

le OKD, a. s., které neprovozovaly těžbu uhlí. 

Objekty a zařízení Dolu Anselm jsou činné 

pod názvem Landek Park s hornickými expozi-

cemi, které se těší neustálé návštěvnické pozor-

nosti. ■ 

Ing. Jaroslav Klát 

Obr. 5 Zahájení expozice důlního měřictví v Hornickém 

muzeu OKD 4. 12. 2003 Vlevo Ing. Josef Štáf, ředitel OKD-

IMGE, vpravo Ing. Stanislav Opasek, ředitel muzea. 
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SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

BAGETKA S AVOKÁDOVOU PO-

MAZÁNKOU 
 

Silvestr se blíží, tak možná uvítáte něco leh-

kého, bezmasého a hlavně zdravého. Recept je 

jednoduchý a velmi rychlý. Hlavní složkou re-

ceptu je avokádo. 

Odkud se avokádo vzalo? Zdroje uvádě-

jí Mexiko a to z období 10 tisíc let před naším 

letopočtem. Mezi největší producenty patří 

Chile, Indonésie, Dominikánská republika 

a Mexiko. Avokádo obsahuje velké množství 

vitamínů a minerálů, které jsou pro tělo nezbyt-

né. Má vysoký obsah vlákniny. Největším be-

nefitem avokáda je jeho obsah tuku. Monone-

nasycené a mastné kyseliny jsou pro tělo velmi 

prospěšné a právě jich tu je více než 3/4, což je 

vynikající poměr. 

Avokáda je několik desítek druhů, běžně 

dostupných asi tak 15. U nás v Čechách se dají 

koupit odrůdy Hass a Fuerte. Odrůda Hass, je-

hož barva je hnědá až hnědo-fialová a slupka 

hrbolatá, má přezdívku „ropucha“. Tvar má vej-

covitý. Zato druhá odrůda Fuerte je zelená a má 

hruškovitý tvar.  
Zdroj: www.grasa.cz   

A teď se pustíme do práce. 

 

Ingredience: 

1 avokádo 

1 celerový řapík  

1 větší rajče 

1 vejce  

sůl, pepř 

olivový olej 

citronová šťáva 

 

Zralé avokádo vydlabeme a rozmačkáme vi-

dličkou. Avokádo musí být měkké jak máslo. 

Nalijeme dvě kávové lžičky olivového oleje 

a jednu lžičku citrónové šťávy. Vejce uvařené 

natvrdo, rajče a oloupaný řapík nakrájíme 

na malé kostičky. Vše přidáme k avokádu a pro-

mícháme. Osolíme, opepříme a máme hotovou 

pomazánku.  Opečeme na plátky nakrájenou 

bagetu, natřeme silnější vrstvou pomazánky 

a ozdobíme.  

 

Přejeme dobrou chuť! 

60 

7. 12. 1955 
Ing. Karel Bureš 

GIS GEOINDUSTRY s. r. o. 

55 

20. 11. 1960 
Petr Bican 

SD a.s. 

50 

7. 10. 1970 
Ing. Monika Galačová 

OKD a.s.  

7. 10. 1970 
Ing. Jiří Olšar 

Zeměměřictví Jeseník, s. r. o. 
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