
  

 

 
 

 

Vážené kolegyně a kolegové,  

čas plyne pro někoho pomalu, pro někoho zase 

rychleji, ale nám, kteří zajišťujeme konference a 

podobné akce, čas utíká rychle. A to nejen proto, že 

musíme vymyslet, kde konferenci uspořádat, ale 

hlavně na místě domluvit vše potřebné, vyjednat pro 

Vás co nejlepší ceny a připravit tak její zdárný 

průběh. A věřte, ono je kolem toho všeho dost práce. 

Věříme, že i letos bude průběh již  XXI. konference 

a   9. sjezdu SDMG  úspěšný a účastníci spokojeni. 

Akce podobného typu jsou příležitostí setkání co 

největšího počtu členů Společnosti. Při těchto akcích 

je prostor pro projednání odborných problémů, 

udržování osobních i obchodních kontaktů, ale i  

zásadních věcí souvisejících s existencí a činností 

Společnosti. Jednou z podstatných záležitostí, které 

budou na programu sjezdu, je volba členů nové rady 

společnosti a revizní komise. S ohledem na platnost 

nového Občanského zákoníku projednáme i drobné 

úpravy stanov, a jiných oficiálních dokumentů tak, 

aby byly se zákoníkem v souladu. Konference a 

sjezd se budou konat od 15. do 17. října 2014 

v historickém městě Táboře. Konference bude opět 

koncipovaná jako mezinárodní. Více v článku na 

straně 5. 

Stále se opakujícím problémem je náplň 

Bulletinů. Těžce sháníme nové články a čím dál více 

zjišťujeme, že články nám dodávají stále titíž aktivní 

lidé. Budeme Vám vděčni za jakékoliv informace a 

texty, které s našimi obory, hornickou činností a 

činnosti SDMG nějak souvisí.  Předem děkujeme! 

A ještě jedna informace! Na zámku v Klášterci 

nad Ohří od 11. června do 30. září 2014 bude otevře-

na XX. výstava  minerálů, kterou pořádají Severo-

české doly, a.s. Chomutov.  

 

Vaše redakční rada 

   

SLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEM   OBSAH...OBSAH...OBSAH...   

 Informace 
Své příspěvky, náměty a rady 

zasílejte laskavě na adresu 

 

Společnost důlních měřičů a geologů 

občanské sdružení 

VŠB-TU Ostrava, HGF 
Institut geodézie a důlního měřictví 

 

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 2014. 

 

 číslo účtu: 10836071/0100 

 VS: 2014 

 poznámka: jméno platícího 

 Geodetické práce související se 

stavbou Spojovacího tunelu mezi 

Doly Karviná a Darkov 

2 

 XXI. Konference a 9. sjezd SDMG 

5 

 Společenský koutek 

 recept: Toasty se zeleninou a lososem 8 
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GGEODETICKÉEODETICKÉ  PRÁCEPRÁCE  SOUVISEJÍCÍSOUVISEJÍCÍ  SESE  

STAVBOUSTAVBOU  SSPOJOVACÍHOPOJOVACÍHO  TUNELUTUNELU  MEZIMEZI  

DDOLYOLY  KKARVINÁARVINÁ  AA  DDARKOVARKOV  

1 I1 INFORMACENFORMACE  OO  STAVBĚSTAVBĚ  
V roce 2010 vedení OKD, a.s. rozhodlo o změně způ-

sobu těžby hornin Dolu Karviná a to spojovacím tunelem 

mezi Dolem Karviná a Dolem Darkov, který se měl vyra-

zit ve velmi krátké době a s minimální odchylkou. Spojo-

vací tunel je komplex důlních děl o celkové délce 2881 m, 

kde nejdelší přímý úsek široký 6,5m a vysoký 4,6 m má 

délku 1755 m s převýšením 196 m.  Doly Karviná a Dar-

kov jsou od sebe vzdáleny vzdušnou čarou 2667 m a ne-

byly do té doby mezi sebou propojeny. Jedná se tedy 

o nejdelší tunel v OKD, a.s. a v České republice. Práce 

na spojovacím tunelu byly zahájeny v červenci 2011 

a probíhaly současně ze dvou stran. Probitka byla v polo-

vině nejdelšího úseku a to v prosinci 2012. Stavba byla 

projektantem zařazena do kategorie přesnosti speciální. 

Když ještě k tomu zahrneme odchylky z připojovacího 

a usměrňovacího měření v jámách, tak důlní měřiči 

na OKD, a.s. byli postaveni před nelehký úkol, jak dosáh-

nout tak vysoké přesnosti měření. 

2 P2 PŘÍPRAVNÉŘÍPRAVNÉ  GEODETICKÉGEODETICKÉ  PRÁCEPRÁCE  

2.1 Stanovení požadavku na měřické práce 

včetně přesnosti měření 

Z důvodu pokládky jednoho pásového dopravníku 

na nejdelším úseku o délce 1755 m, projektant stanovil 

pro celou stavbu mezní polohovou odchylku 25 cm a to 

v celé délce stavby. To znamená, že během ražby byla 

přípustná odchylka ve výši 125 mm. Podle Vyhlášky 

435/92 Sb. byla pro velmi přesné měření vypočtena povo-

lená odchylka 76,5 cm a ta trojnásobně překračovala po-

volenou toleranci. Proto tato stavba byla zařazena do kate-

gorie přesnosti speciální. 

2.2 Výběr firmy a volba metody měření 

Byl  vytvořen  tým důlních měřičů  z OKD, a.s. Dolu 

Karviná a Dolu Darkov, VŠB TU Ostrava a VOKD, který 

se shodl, že bude nutné propojit obě jámy polygonálním 

měřením na povrchu a přenesením nově zaměřených bodů 

do hloubky 930 na Dole Karviná a 745m na Dole Darkov. 

Také jsme se shodli, že právě alfou a omegou bude připo-

jovací a usměrňovací měření, které zásadně ovlivní celý 

výsledek měřických prací. A proto této problematice byla 

věnována maximální pozornost. 

2.3 Měřická technika a pomůcky dle stano-

vených tolerancí 

V přípravné fázi byly vypočteny mezní odchylky pro 

měření jednotlivých délek a horizontálních úhlů a na zá-

kladě tohoto rozboru byla pořízena nová totální stanice 

Leica TS15 A s přesností 1" a s ATR (automatickým cíle-

ním na cíl) včetně sady odrazných hranolů GPH 1P. Ostat-

ní měřické pomůcky byly již na Dole Karviná používány. 

Výslednou sestavu pro měření tvořily měřické pomůcky 

vesměs firmy Leica, a to: 

 Totální stanice TS15 A 1“ 

 Těžké vysouvací stativy GST120 Professional 

 Trojnožky řady Profesional GDF121, kde hystereze 

je < 1" 

 Laserový centrovač SNLL121 Professional, kde přes-

nost centrace hranolu je 0,3 mm 

 hranol GPH 1P Professional pro velmi přesné 

"průmyslové" měření, kde přesnost centrace je 0,3 mm 

 hranol GPR 121 Professional s antireflexní úpravou, 

upevněný v kovovém držáku, kde přesnost centrace 

1 mm 

 placky na body nucenou centrací 

 laserová vytyčovací souprava od firmy Zam-Servis 

 měřič vlhkosti, tlaku a teploty 

3 M3 MĚŘENÍĚŘENÍ  NANA  POVRCHUPOVRCHU  
Z důvodu nedostatku technických a měřických pomů-

cek, které stavba vyžadovala, byla uzavřena Smlouva me-

zi OKD, a.s. a VŠB TU Ostrava, kde předmětem smlouvy 

bylo propojení 11.patra jámy ČSA2 Dolu Karviná 

a 9.patra jámy MIR V. Dolu Darkov. S tím souvisely mě-

řické práce, které vedli geodeti z VŠB TU Ostrava ve spo-

lupráci s důlními měřiči VOKD a.s. a OKD a.s. 

3.1 Určení souřadnic bodů technologií 

GNSS 

Měřeno aparaturou Leica Systém 1200 – anténou 

ATX1230 GG s kontrolérem RX 1250XC. Pro měření 

byla využita rychlá statická metoda s délkou observace 

13 - 18 minut. Výpočet vektorů byl proveden k virtuální 

referenční stanici vygenerované sítí permanentních refe-

renčních stanic CZEPOS přibližně uprostřed zájmové 

lokality. Pro převod do souřadnic do S-JTSK byl použit 

lokální transformační klíč s využitím bodů určených 

v ETRS-89 a S-JTSK, jejichž souřadnice byly získány 

prostřednictvím služby DATAZ. Správnost určených sou-

řadnic byla ověřena kontrolním výpočtem k referenční 

stanici VSBO vzdálené více jak 25 km, přičemž rozdíly 

byly zanedbatelné. 

3.2 Polygonální pořad mezi jámami 

ČSA 2 – MIR V. 

Měřeno totální stanicí Leica TS30 s automatickým 

cílením s využitím trojpodstavcové soupravy. Polygonální 

pořad byl měřen 2x nezávisle na sobě, úhly byly měřeny 

ve dvou skupinách, délky protisměrně v každé skupině 

v obou polohách dalekohledu. Ze zpracovaného měření 

byly vypočteny souřadnice uzavřeného polygonu o délce 

6380 m, kde úhlový uzávěr byl 15“, polohová odchylka 

sy,x = 23 mm. Souřadnice bodů polygonového pořadu 

byly spočteny v místním souřadnicovém systému a vý-

sledné souřadnice shodnostně transformovány na vztažné 

body určené technologií GNSS. Poté byla provedena 

transformace vztažných bodů do S-JTSK. 

3.3 Nivelační pořad mezi jámami ČSA 2 – 

MIR V. – ČSA 2 o délce 6550m  

Pro stanovení převýšení mezi nivelačními značkami 

u jámy ČSA2 a u jámy MIR V. byla provedena přesná 

geometrická nivelace ze středu pomocí elektronického 
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nivelačního přístroje Leica DNA 03 a kódových nivelač-

ních latí. Nivelační pořad o délce 6550 m byl měřen 

s přesností Ds = 0,5mm. 

4 M4 MĚŘENÍĚŘENÍ  VV  JÁMĚJÁMĚ  

4.1 Hloubkové měření v jámě ČSA2 a MIR 

V. 

Pro určení nadmořské výšky nivelační značky a zá-

kladních bodů základní vytyčovací sítě bylo provedeno 

hloubkové měření hloubkovým pásmem. Hloubkové pás-

mo má milimetrové dělení a při měření bylo zatíženo zá-

važím o hmotnosti 5 kg. K měření byl použit elektronický 

nivelační přístroj Leica DNA 03 a kódová lať. Úsek 

hloubkového pásma byl opraven o opravu z teploty, kom-

parace a protažení. Z nezávislých měření byly nadmořské 

výšky bodů ZVS zaměřeny s odchylkou Ds = 3 mm 

v jámě ČSA2 a s odchylkou Ds = 2 mm v jámě MIR V. 

4.2 Připojovací a usměrňovací měření 

v jámě ČSA2 a MIR V. 

Pro připojení a usměrnění horizontu (11. patro ČSA2 

a 9. patro MIR V.) byla zvolena metoda vycházející 

z bodu promítnutého jednou jamou a usměrněné orientač-

ní přímky gyroteodolitem. Pro připojení promítané olov-

nice byly použity body na ohlubni ZVS, jejichž souřadni-

ce byly určeny polygonovým pořadem připojeným 

na body určené technologií GNSS a transformované do S-

JTSK. Na měření byly použity přístroje Leica TS30 

a TCRP 1201 a trojpodstavcové soupravy pro signalizaci 

orientačních a připojovacích bodů ZVS. Dále použity hra-

noly GPR121 a GRZ101. Pro cílení byla použita funkce 

ATR. Všechny měřené hodnoty byly opraveny o atmosfé-

rické korekce a opravy délek z nadmořské výšky. 

Připojovací měření bylo provedeno jednou olovnicí, 

kdy v průběhu spouštění olovnice byl závěs kontrolován, 

aby nedošlo k jeho zachycení o výstroj v jámě. Pro elimi-

naci nepříznivých vlivů větrního proudu na svislost olov-

nice byly použity dvě závaží o hmotnosti 150 kg a 120 kg. 

Pro zpřesnění a ověření správnosti měření byla poloha 

olovnice měřena ve třech polohách v kombinaci s oběma 

závažími. Řešení středů kyvu olovnice bylo provedeno 

z měřených hodnot pomocí softwaru AutoCAD 2009. 

Výsledné souřadnice bodu z něhož byly kyvy pozorovány 

byl zaměřen se střední chybou m=13mm v jámě ČSA2 

a m=2mm v jámě MIR V. 

Směrník mezi body ZVS, jak na ohlubni, tak na patře, 

byl zaměřen gyrokompasem MVT 2.  

5 M5 MĚŘENÍĚŘENÍ  VV  DOLEDOLE  

5.1 Vytyčovací sítě 

S ohledem na souběh pracovních činností na obou 

dolech byly měřické práce již od počátku vedeny 

s maximální pozorností. Z tohoto důvodu byla řešena pro-

blematika týkající se centrace na měřické body, protože 

běžný způsob centrace na dolech OKD je centrovat pod 

bodem na olovnici. Proto jsme navrhli, v OKD zcela nový 

způsob, a to stabilizaci měřických bodů s boční nucenou 

centrací instalovaných na TH výztuž. Body s nucenou 

Obrázek 1 - Měření rychlosti větrů u připojovacího měření 

Obrázek 2 - Totální stanice Leica TS30 na bodě ZVS s boční NC 

Obrázek 3 - Laserová souprava na bodě s NC 
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centrací byly stabilizovány na ochozech u jam jako zá-

kladní vytyčovací síť (ZVS). ZVS byla usazena takovým 

způsobem, aby z každého bodu byla přímá viditelnost na 

2 předchozí a na 2 následující body. Další body základní 

vytyčovací sítě byly stabilizovány pro vytyčovací práce 

stavby. Po několika měřeních kontrolních úhlů a délek lze 

konstatovat, že bylo dosahováno minimálních odchylek 

(v jednotkách vteřin v úhlech a 0,1mm při délce) a pokud 

došlo k překročení odchylek, pak to bylo způsobeno pou-

ze konvergencí výstroje důlního díla a musela být prove-

dena nová kontrolní měření. 

5.2 Provozní měřické práce 

Důlní podmínky, jako je prašnost se sníženou viditel-

ností, teplotní skoky, vzdálenosti bodů dané přístupností 

velmi ovlivňovaly měření. Proto, pokud to bylo možné, 

měření bylo prováděno ve vhodnou dobu a za relativně 

vhodných atmosférických podmínek. Samotné vytyčovací 

práce vycházely ze ZVS. Ražby tunelů byly vedeny podle 

laserového paprsku. Laser byl instalován na bodě s nuce-

nou centrací a byl jednou týdně kontrolován. Před každým 

měřením bylo provedeno kontrolní měření ZVS zda nedo-

chází k posunům měřických bodů z důvodu deformace 

důlního díla. Zvláštní pozornost byla věnována na založe-

ní protilehlých křížů s následným vytyčením totožných 

směrů. V té době byly současně provedeny kontrolní mě-

ření na obou stranách a výsledkem byl společný vytyčova-

cí směrník a úklon. 

5.3 Kontrolní polygony 

Kontrolní měření bylo prováděno uzavřeným polygo-

novým pořadem vycházející a zároveň končící stejných 

bodech základní vytyčovací sítě a zaměřením další ZVS 

vzdálené cca 200-300m. Polygonový pořad není veden 

po bodech, ale na volné body tzv. trojpodstavcovou sou-

pravou po stativech. Kromě měření na vlastní body ZVS 

se tak měří i na 2-4 volné body. Tímto způsobem se zvýší 

počet měřených délek a směrů na jednom stanovisku 

a celá síť je lépe proměřená. S ohledem na konvergenci 

důlních děl docházelo také k posunům stabilizovaných 

bodů vytyčovací sítě, a proto bylo nutné kontrolní měření 

opakovat.  

Na každém stanovisku bylo měřeno minimálně 

v 5ti skupinách.  Odchylky v měřených úhlech a délkách 

byly hned vyhodnocovány, kde mezní odchylka byla na-

stavena na 5" pro úhly a 1 mm délky. Při překročení nasta-

vené odchylky bylo měření doplněno o další skupiny. Bě-

hem měření bylo nutné se vypořádat s výraznými teplotní-

mi přechody v důlních dílech, s vyzařovaným teplem 

z motorů u kolejové dopravy, a také se střídáním krátkých 

a dlouhých vzdáleností, které se nedaly ovlivnit z důvodu 

jediné možné přístupové trasy (např. 150-15-200 m). Ko-

rekce z tlaku, teploty a vlhkosti byly zanedbatelné a měře-

ní zásadním způsobem neovlivnili. 

Naměřené údaje byly přeneseny do programu Groma 

10.0. Při přenášení byla provedena redukce délek o vliv 

z nadmořské výšky s měřítkovým koeficientem odpovída-

jící dané hloubce. Polygonové pořady byly měřeny 

s odchylkou σω = 0,5-1,2 mgon v měření směrů 

a σd = 0,5 -1,1 mm +1 ppm v  měření vzdáleností, které 

odpovídají kalibrovaným hodnotám totální stanice TS15 

A 1“ a daným podmínkám měření. Poté byly redukované 

délky mezi jednotlivými body poopraveny o vliv 

z nadmořské výšky mezi jednotlivými body. Ze zpracova-

ného měření byly vypočteny přibližné souřadnice uzavře-

ného polygonu a následně bylo provedeno vyrovnání vá-

záné sítě s pevnými body a určení souřadnic měřených 

bodů včetně jejich výšek. Takových polygonových pořadů 

bylo provedeno 13 včetně posledního po probitce na pro-

pojení měřických bodů mezi doly Karviná a Darkov. 

5.4 Usměrňovací měření 

Na každé z 6-ti vytyčovacích sítí bylo provedeno fir-

mou CCE Praha kontrolní usměrňovací měření pomocí 

gyroteodolit Gyromat 3000 od firmy Leica, s výrobcem 

uvedenou směrodatnou odchylkou v úhlu σω = 1.0 mgon. 

Přístroj byl před každým měřením nejprve komparován 

na směrové základně, vytvořené na povrchu v prostoru 

areálu VŠB TU Ostrava. Při této komparaci byla určena 

aktuální hodnota konstanty gyroteodolitu E. Představuje 

malý úhel, o který se liší rovnovážná osa setrvačníku, vy-

tyčená záměrnou rovinou gyroteodolitu od směru astrono-

mického poledníku. Následně bylo provedeno usměrnění 

polygonové strany ZVS v tunelu a po měření se vždy pro-

vedla opětovná komparace na směrové základně k ověření 

zda nedošlo ke změně konstanty E. 

5.5 Zaměření situace a monitoring 

Pro kontrolu výsledné polohy zabudované výztuže TH 

oblouků byla prováděna polohová měření TH oblouků 

s krokem 5 m. Měření vycházela z vyrovnaných souřadnic 

bodů ZVS. Celý tunel byl takto zaměřen v 6-ti úsecích. 

Výsledkem zaměření je celkový 2D obraz komplexu spo-

jovacího tunelu (půdorys a řez), které splnilo požadavky 

zadavatele. 

Pro zjišťování deformací důlního díla byly co 5 m osa-

zeny značky mezi kterými byly měřeny vzdálenosti. Tako-

véto měření bylo prováděno jednou měsíčně. Měřené hod-

noty byly vyhodnocovány a zpracovány do přehledných 

grafů. 

5.6 Vyhodnocení 

Po probitce tunelu byly měřické body ZVS propojeny 

polygonovým pořadem. Pak byl vytvořen vetknutý, obou-

stranně uzavřený polygonový pořad spojením dílčích po-

lygonových pořadů vedených mezi jámou ČSA2 Dolu 

Karviná a MIR V. Dolu Darkov. Převzaté měřené délky 

polygonálních pořadů byly již po redukci délek o vliv 

z nadmořské výšky. Při sjednocení polygonálních pořadů 

bylo provedeno u bodů s opakovaným měřením slučování 

Hz úhlů, V úhlů a délek. Ze zpracovaného měření byly 

vypočteny přibližné souřadnice vetknutého, oboustranně 

uzavřeného polygonu, kde úhlový uzávěr byl 6“, polohová 

odchylka sy,x = 208 mm a výšková odchylka sz = 12 mm 

jsou menší než povolené odchylky dle 2.7 Vyhlášky 

435/1992 Sb. Následně bylo provedeno vyrovnání vázáné 

sítě s pevnými body ZVS stabilizovaných na ochozech 

jam ČSA2 Dolu Karviná a MIR V. Dolu Darkov a určení 

souřadnic měřených bodů včetně jejich výšek. Výsledkem 

je dosažená střední souřadnicová chyba v poloze bodu 

sy,x = 11mm a ve výšce 5mm u vetknutého, oboustranně 

uzavřeného polygonového pořadu s následujícími parame-

try: 

 výchozí body ZVS u jámy ČSA 2 na Dole Karviná 

a MIR V. na Dole Darkov jsou mezi sebou: 

 vzdáleny 3680m 
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 s převýšením 187m 

 Souřadnice výchozích bodů ZVS byly zaměřeny při-

pojovacím, usměrňovacím a hloubkovým měřením 

do hloubky: 

 930m na 11. patro jámy ČSA2 na Dole Karviná 

 745m na 9. patro jámy MIR V. na Dole Darkov 

 Celkem bylo zaměřeno 66 bodů v nejvyšší třídě přes-

nosti 

 Nejdelším úsekem je úpadní (dovrchní) část tunelu, 

která je: 

 1755m dlouhá 

 s převýšením 196m 

6 Z6 ZÁVĚRÁVĚR  
Spoluprací důlních měřičů OKD, VŠB TU a VOKD  

na zajištění této mimořádně významné a svým rozsahem 

ojedinělé stavby, důlní měřiči prokazují svou vysokou 

úroveň ve vedení důlně-měřických prací u hlubinného 

dobývání. Spolu se špičkovým přístrojovým vybavením, 

spočívajícím zejména v nejmodernějších měřických systé-

mech firmy Leica a vysokou mírou inovací, se důlní měři-

či OKD, VŠB TU a VOKD  řadí mezi přední geodety 

v České republice. 

 

Článek je součástí sborníku přednášek 20. konfe-

rence SDMG■ 

Ing. Radim Gabrysz 

XXI. KXXI. KONFERENCEONFERENCE  AA  99. . SJEZDSJEZD  SDMGSDMG  

Nadešel čas příprav na XXI. konferenci SDMG a ten-

tokrát i na sjezd SDMG a to již devátý v pořadí. Konfe-

rence ponese název: 

Mezinárodní konference 

Geodézie a Důlní měřictví 2014 

XXI. konference SDMG 

9. sjezd SDMG 
 

Zaměření konference bude: 

 Geodézie, kartografie a důlní měřictví 

 Legislativa, organizace a výchova v oboru geo-

dézie, kartografie a důlní měřictví 

 Metody, technologie a přístroje 

 Kartografické aspekty geodézie a důlního mě-

řictví 

 Digitální kartografie 

 Geodynamika, inženýrská geodézie, deformač-

ní měření a další aplikované aspekty v geodézii 

a důlním měřictví 

 Družicová, kosmická a astronomická geodézie 

 Geodetické sítě a zpracování měření 

 Geografické informační systémy (GIS) 

 Historie a současné trendy v GIS 

 Modely dat a struktur 

 3D vizualizace prostorových dat 

 Plánování a projektování GIS technologií 

 Katastr nemovitostí 

 Legislativa, organizace a aktuální problémy 

v katastru nemovitostí 

 Katastrální základ a katastrální systémy 

 3D katastr - perspektivy využití 

 Aplikace katastrálních dat 

Záhlaví Bulletinu napovídá, že se sejdeme v jihočes-

kém městě Tábor (obr. 1) v termínu od 15. do 17. 10. 

2014 . Konference  začne 15. 10. 2014 po obědě, hodina 

bude upřesněna v programu, který bude rozesílán 

v květnu. Začneme odborným programem a v pozdějších 

odpoledních hodinách proběhne 9. sjezd SDMG. Plánuje-

me i exkurze. V dalším textu bude naznačeno, kam se 

podíváme, ale úplně vše se dozvíte až v pozvánce. 

To, že konference proběhne v historickém městě Tá-

bor, už víte, ale kde konference proběhne a kde budete 

ubytováni ještě ne. Takže tentokrát to nebude podle vněj-

šího vzhledu nic extra pěkného, spíše jde o budovu stylu 

socialistického realismu. Na obrázku 2 ji sami vidíte. 

Zvenku nic moc, ale uvnitř najdete, nač si vzpomenete. 

Recenze na hotel jsou velmi kladné a sami jsme si návště-

vou ověřili, že jsou oprávněné. Doufám jen, že budete 

spokojeni i Vy. Hotel byl v loňském roce zrekonstruován 

a nachází se v blízkosti historického centra Tábora  

(obr. 3) u silnice E 55 na půl cesty mezi  Lincem a Pra-

hou. 

Hotel nabízí 67 pokojů a to kuřáckých a nekuřáckých, 

Wi-Fi na pokojích zdarma a je zde k dispozici i bezplatné 

parkoviště. Součástí hotelu je moderní lázeňské a wellness 

centrum s finskou saunou, parní kabinou a vířivkou. Ne-

chybí ani nabídka Kneippova chodníku či kosmetických 

procedur a různých masáží. Kneippův chodník znamená 

přešlapování střídavě v teplé a studené vodě po oblázcích 

(obr.4). 

V restauraci se podávají chutné pokrmy a šéf kucha-

řem je zde Pavel Minář, který se v roce 2007 a 2013 stal 

Obr. 1  Tábor – letecký snímek (www.zamky.hrady.cz) 

Obr. 2  Hotel Palcát (www.legrestour.com) 
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kuchařským mistrem České republiky. Věřím, že i Vy 

poznáte umění tak úspěšného kuchaře (obr. 5). 
Největším lákadlem turistů, kteří navštíví město Tá-

bor, je historie husitského hnutí. Můžeme zde navštívit 

husitské muzeum a podzemní chodby. V muzeu se nachá-

zí stálá expozice nazvaná Husité a je umístěna v budově 

táborské staré radnice v gotickém stylu (obr. 6). 

Stará radnice rovněž slouží jako vstup do podzemních 

chodeb, do kterých se účastníci konference podívají 

(obr. 7). Historický střed města tvoří Žižkovo náměstí, po 

jehož obvodu se nachází řada historických a památkově 

chráněných budov, např. pozdně gotický děkanský kostel 

Proměnění Páně z roku 1512 (obr. 8 a 9). Uprostřed histo-

rického Žižkova náměstí (obr. 10) je kašna z roku 1567 a 

pomník Jana Žižky z Trocnova z roku 1884 (obr. 11). 

K dalším památkám a zajímavým místům patří např. kru-

hová věž Kotnov s připojenou Bechyňskou branou (obr. 

12), botanická zahrada, Husův park.  

K památkám města Tábora by se dalo povídat ještě 

hodně dlouho, ale máme ještě další místa, která navštíví-

me během konání konference. Je to například Chýnovská 

jeskyně v Pacově, která je od Tábora vzdálena asi 18 km.  

 

Obr. 3  Pohled na historické centrum 

Obr. 4  Kneippův chodník (www.hotelpalcat.cz) 

Obr. 5  Šéfkuchař v hotelu Palcát (www.hotelpalcat.cz) 

Obr. 6  Stará radnice  (www.braunstein.cz) 

Obr. 7 Táborské středověké podzemí (www.taborsko.cz) 

Obr. 8 Kostel Proměnění Páně na hoře Tábor , další 9 
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Tam se také dostaneme a podle vyprávění, se máme 

opravdu na co těšit. Chýnovská jeskyně byla objevena 

v roce 1863 a patří mezi světové unikáty a je u nás jednou 

z největších svého druhu. Jedná se o největší krasový 

útvar jižních Čech a představuje nejen výjimečný geolo-

gický výtvor, např. Purkyňovo oko (obr. 13), ale i lokalitu 

významnou z hlediska chiropterologického (od Chiropte-

rus – letoun), neboť slouží jako významné útočiště neto-

pýrů (obr. 14).  

Tak to bychom měli takový malý přehled, co nás čeká, 

až se všichni sejdeme. Až opět hlavy nad sborníky skloní-

me, ale to jen nad sborníky anotací, protože letos sborník 

přednášek bude „pouze na CD nosiči“. Proč to tak bude? 

To abychom naše lesy šetřili a abychom nemuseli zvedat 

výši vložného, které se snažíme držet na rozumné výši.  

Nejdůležitější je samozřejmě odborný program, ale ten 

vytvoříte až Vy svými odbornými příspěvky. Jsme si jisti, 

že informační hodnota a odborná úroveň Vašich prezenta-

cí bude vysoká jako obvykle.  

Těšíme se a na shledanou v Táboře!■ 

Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

Obr. 12  Bechyňská brána a věž Kotnov (www.panoramio.com) 

Obr. 10  Socha  Jana Žižky z Trocnova  - 1919 (www.fotohistorie.cz) 

Obr. 9  Interiér kostela (m.taggmanager.cz/670) 

Obr. 11  Žižkovo náměstí – rok1899 (www.fotohistorie.cz) 

Obr. 14  Skupinka netopýra velkého (www.casopis.ochranaprirody.cz) 

Obr. 13  Purkyňovo oko (www.horydoly.cz) 
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SPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEK   

65 

10.2.1949 

Miroslav Vopička 

Geodetické práce 

Miroslav Vopička & syn, Obořiště 

TTOASTYOASTY  SESE  ZELENINOUZELENINOU  AA    LOSOSEMLOSOSEM  

 Ingredience pro dvě osoby: 

 20 dkg syrové mrkve 

 5 dkg syrové kořenové petržele                                       

 10 dkg  syrového celeru  

 kousek pórku – nejlépe zelené části 

 zelená petržel na ozdobení  

 150 g zakysané smetany  

 1 lžíce citronové šťávy 

 1 a ½ lžíce olivového oleje 

 sůl 

 salátové koření 

 5 až 10 dkg uzeného lososa 

 bageta, ciabatta  

Očištěnou zeleninu nastrouháme na struhadle na tenké 

proužky. Pokud je někdo alergický na syrovou zeleninu, 

můžeme ji mírně povařit. Pozor, aby nebyla měkká, musí 

křupat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dáme do misky, přidáme lžíci citronové šťávy, trošku 

salátového koření a osolíme podle chuti tak, jak kdo má 

rád. Nakonec dáme lžíci olivového oleje, zamícháme a 

necháme půl hodiny stát v chladu. Pak z chladničky směs 

vytáhneme a vmícháme zakysanou smetanu a jemně na-

krájený zelený pórek. Místo zakysané smetany můžeme 

použít i jogurt řeckého typu. Takto bychom měli připrave-

nou směs na toasty. Bagetu nakrájíme na 1,5cm silné plát-

ky, opečeme v toustovači a na teplé a křupavé toasty navr-

šíme zeleninovou směs.  Na směs dáme kousek plátku 

uzeného lososa, ozdobíme zelenou petrželkou a ihned 

podáváme. Nejlépe chutná, když je toast ještě teplý.  

 

Přejeme dobrou chuť! 

60 

26.2.1954 
Miroslav Horák 

SD a.s. Doly Bílina 

40 

16.2.1974 
Ing. Roman Kapica, Ph.D. 

VŠB - TU Ostrava, IGDM 

45 

28.2.1969 
Ing. Petr Štěpán 

SD a.s. Doly Nástup Tušimice 

50 

29.3.1964 
Ing. Karel Mach, Ph.D. 

SD a.s. Doly Bílina 

35 

8.2.1979 
Radka Tůmová 

Severní energetická, a.s., Most 

30 

21.2.1984 
Mgr. Roman Gramblička 

SD a.s. Doly Bílina 
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