
  

 

   

Vážení členové Společnosti důlních měřičů a geologů! 

Jsou to již tři roky, kdy se konal sjezd naší Společnosti a 

my opět budeme volit novou radu, která si ze svého středu 

zvolí svého předsedu i místopředsedu. Já jsem tyto obě funk-

ce zastával opakovaně dvakrát a rozhodl jsem se již nekandi-

dovat do rady. Je čas pro jiné kandidáty, možnost i něco změ-

nit. Pro společnost chci ale dál pracovat a to v revizní komisi 

– pokud mi dáte ve volbách důvěru, případně při organizová-

ní mezinárodní spolupráce důlních měřičů. Děkuji všem čle-

nům rady, se kterými jsem měl to štěstí pracovat a taky 

Vám všem za dosavadní podporu. Moc si ji vážím. 

V letošním roce pokračují práce týkající se novelizace 

vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci 

při hornické činnosti a některých činnostech prováděných 

hornickým způsobem. Diskuse byla zahájena v roce 2013 

na semináři organizovaném pro závodní dolů, závodní lomů, 

důlní měřiče, geology a ostatní báňské techniky, jehož hlav-

ním tématem byla vyhláška č.435/92Sb. a to zejména přes-

nost v důlním měřictví. V současné době jsou připomínky 

k vyhlášce rozčleněny do dílčích oblastí a pracuje se na no-

vém znění některých částí vyhlášky. Jsem rád, že státní báň-

ská správa takovou diskusi podporuje a přeji nám všem, aby-

chom se nové vyhlášky, která zohlední vývoj oboru za po-

sledních dvacet let, co možná nejdříve dočkali. 

Na posledním presidiu ISM v Sydney v září tohoto roku 

byl odsouhlasen návrh zástupců České republiky, že vzhle-

dem k situaci na Ukrajině se bude příští jednání presidia ISM 

konat na konci června 2015 v Praze. Zároveň proběhne 

na stejném místě jednání několika odborných komisí ISM a i 

naše konference SDMG. Bude to velká příležitost (a zároveň 

i výzva) organizovat po mnoha letech akci takového meziná-

rodního významu, která bude navíc probíhat částečně společ-

ně i s naší národní konferencí SDMG.  

Dámy a pánové, přeji Vám krásný podzim a Vám, kteří 

jste na konferenci SDMG hodně kvalitní program a hezký 

pobyt v historickém městě Tábor. A také šťastnou ruku 

při volbách členů do rady SDMG!  

ZDAŘ BŮH 

Váš předseda (v Chomutově 8. 10. 2014) 
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TĚŽBA UHLÍ V OSTRAVĚ SKONČILA 

PŘED 20 LETY 

V letošním roce si připomínáme 20. výročí ukonče-

ní těžby černého uhlí na území města Ostravy. K čemuž 

došlo 30. června 1994, kdy horníci vyvezli z Dolu Odra 

v Ostravě-Přívozu poslední vůz černého uhlí, 

viz obr. 1.  

Tímto symbolickým aktem byla zakončena těžba 

uhlí na celém území Ostravy. Útlum těžby uhlí probíhal 

souběžně i v ostatních černouhelných revírech, a to 

v Plzeňském, Kladenském, Žacléřsko-svatoňovickém 

a Rosicko-oslavanském. 

Černé uhlí na území města Ostravy bylo dobýváno 

více než dvě stě let. Jeho těžbu začal Johann Adam 

baron Grutschreiber v Petřkovicích už v r. 1782. Sou-

stavná těžba probíhala od té doby až do r. 1994, kdy 

byla Československým státem ukončena, tedy trvala 

více jak dvě století, přesně 212 let. 

PRŮBĚH ÚTLUMU TĚŽBY  

Všechny doly v Ostravě byly v době útlumu těžby 

organizační součástí těžební Akciové společnosti OKD 

a byly soustředěny do čtyř odštěpných závodů (o. z.), 

viz obr. 2.  

Šlo o doly: Důl Jan Šverma, o. z., v Ostravě-

Mariánských Horách, Důl Ostrava, o. z., v Ostravě-

Slezské Ostravě, Důl Heřmanice, o. z., v Ostravě-

Heřmanicích, Důl Odra, o. z., v Ostravě-Přívozu. Poz-

ději byly jmenované doly organizačně soustředěny 

do jednoho likvidačního závodu Dolu Odra. K tomu se 

doplňuje, že součástí akciové společnosti byly všechny 

doly v Ostravsko-karvinském revíru (kromě dočasně 

Dolu ČSM). Akciová společnost byla ustavena 

1. 1. 1991 po změně politicko-hospodářských poměrů 

v r. 1989. Převažující podíl majetku společnosti držel 

Československý stát. Později podíly vlastnictví akciové 

společnosti procházely majetkovými změnami. 

Příčinou nařízeného útlumu těžby byly strukturální 

změny v národním hospodářství, jež nastaly po uvede-

né změně poměrů v roce 1989 a které přinesly sebou 

mimo jiné i podstatné snižování požadavků na těžbu 

uhlí. Z těchto hledisek vláda bývalé Československé 

federativní republiky rozhodla v r. 1990 usnesením 

č. 827/90 o strukturálních změnách a útlumovém pro-

gramu v uhelném hornictví. Pak vláda České republiky 

následným usnesením, vyhlášeném 27. 7. 1991 

pod č. 267, rozhodla o útlumovém programu dolů 

v Ostravské dílčí pánvi 

Útlumový program tzv. neefektivních dolů byl 

v první etapě zahájen na Dole Jan Šverma, vč. lokality 

Svinov, Odra, včetně lokality Koblov, a na Dole Ostra-

va, vč. lokalit Hlubina a Zárubek. Ve druhé (hlavní) 

etapě programu byly zařazeny do útlumu těžby všechny 

zbývající ostravské doly. Ukončování těžby na nich 

probíhalo v obou etapách od 31. prosince 1991 

do 30. června 1994. 

Útlum těžby měl velmi rychlý průběh. Jako první 

ukončil převažující část těžby uhlí Důl J. Šverma dne 

31. 12. 1991 s Lokalitami Mariánské Hory, Svinov 

a Oderský a úplně s dotěžením zbytkových slojových 

pilířů metodou bez přítomnosti lidí dne 31. 3. 1992. 

Jako druhý byl těžebně utlumen Důl Ostrava ke dni 

31. 12. 1992 s lokalitami P. Bezruč Hlubina, M. Jere-

menko, Zárubek a Alexander. Třetím těžebně utlume-

ným byl Důl Heřmanice ke dni 30. 6. 1993 

s Lokalitami Heřmanice, Rychvald, Petr Cingr a Oskar. 

Těžba na posledním čtvrtém útlumovém Dole Odra 

s lokalitami Přívoz, Hrušov, Koblov, Petřkovice a Vrbi-

ce byla zcela ukončena zmíněného dne 30. června 

1994. Na tomto dole, jak je uvedeno výše, byl jako 

symbol zanikající hornické činnosti slavnostně vyvezen 

těžní jámou č. 2 na ranní směně z hlubin poslední vůz 

s černým uhlím. Vyvezení vozu s uhlím z dolu bylo 

Obr. 1 Poslední vůz černého uhlí, slavnostně vytěžený z Dolu Odra 30. 
června 1994 

Obr. 2 Utlumené ostravské důlní závody Ostravsko-karvinských dolů 
(Jan Šverma, Odra, Ostrava a Heřmanice) v letech 1991–1994 

Obr. 3 Hornický pomník likvidovaného Dolu Heřmanice s použitím kol 
z původní těžní věže 
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posledním těžebním aktem nejen pro důl Odra, ale i 

pro všechny doly v ODP. Slavnostní akt se konal 

za účasti představitelů Akciové společnosti OKD, ve-

dení Dolu Odra, předáků odborových organizací OKD 

a důlního osazenstva Dolu Odra. 

V následujících letech po útlumu těžby proběhla 

na většině bývalých dolů v Ostravě likvidace provoz-

ních zařízení, některých objektů a těžních věží. Na ně-

kterých likvidovaných dolech byly postaveny hornické 

pomníky, např. na Dole Heřmanice, viz obr. 3.  

POZŮSTATKY PO TĚŽBĚ 

Ukončení těžby uhlí na území Ostravy však nezů-

stalo bez následků a zanechalo některé pozůstatky po 

hornické činnosti, z nichž některé nebyly předpokláda-

né. 

Začaly se projevovat výstupy důlních plynů na po-

vrch s některými velmi nebezpečnými následky vč. 

ohrožení života lidí. V souvislosti s ní také vyvstala 

problematika zabezpečování starých důlních děl (jam a 

štol) jako komunikací pro výstup důlních plynů na po-

vrch a také s možným rizikem propadání. Ústí starých 

důlních jam muselo být proti propadání a zhroucení 

zabezpečeno železobetonovými uzávěrami a pro odvod 

důlních plynů, instalovanými plynovými komínky. Ústí 

jam bylo ohrazeno, jako např. u těžní jámy Karolina 

v centru Ostravy u nákupního centra Nová Karolina, 

viz obr. 4 

Problematickým pozůstatkem zůstaly opuštěné 

areály bývalých dolů, tzv. brownfields s dalším obtíž-

ným využitím, které se staly devastujícím lákadlem pro 

parazitující sběrače železa a dalších materiálů a byly 

místem působení vandalů. Zděděn byl značný počet 

odvalů důlních hlušin, vykazujících u některých 

z nich termickou aktivitu a muselo být přikročeno 

k jejich sanaci. Rovněž muselo být řešeno zatápění 

prázdných důlních prostor v likvidovaných dolech a 

nutnost pravidelné čerpání důlních vod s ohledem 

na ochranu a zabezpečení činných dolů v Karvinské 

část revíru. 

Nanejvýš aktuální a potřebná se stala záchrana nej-

významnějších důlních objektů a těžních věží před 

likvidací jako kulturních památek hornictví pro příští 

generace. 

KULTURNÍ INSTITUCE V BÝVALÝCH 

DŮLNÍCH AREÁLECH  

V současné době na území města Ostravy se nachá-

zí několik areálů bývalých dolů, které slouží jako kul-

turní hornické zařízení připomínající dřívější bohatou 

hornickou činnost. 

Velmi významným se stal areál bývalého Dolu Mi-

chal (dříve Petr Cingr) v Michálkovicích, který byl vy-

hlášen národní kulturní památkou, jež má zachovalé 

funkční povrchové těžní a strojní zařízení a je provozo-

ván pod motivem „Posledního těžního dne od příchodu 

na směnu až po sjezd do dolu“, viz obr. 5.  

Návštěvníky jsou vyhledávány areály bývalého Do-

Obr. 4. Zabezpečené ústí těžní jámy Karolina, hluboké 550 m, založe-
né v r. 1842 a likvidované v r. 1933 

Obr. 5 Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích, národní kulturní památka.  

Obr. 6 Expozice důlních strojů v Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích.  

Obr. 7 Průmyslový komplex národní památky s Dolem Hlubina, koksov-
nou a vysokými pecemi  
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lu Anselm (dříve Eduard Urx) a bývalého Dolu Hlubi-

na, provozované společně pod názvem Hornické expo-

zice Landek Park, viz obr. 6 a Hlubina, viz obr. 7 

Jako částečný důlní provoz slouží Důl Maršál Jere-

menko v Ostravě - Vítkovicích pro pravidelné čerpání 

důlních vod z podzemí bývalých ostravských dolů 

za účelem ochrany před zatápěním a umožnění pokra-

čování těžby v karvinské části revíru, viz obr. 8. Důl je 

provozován státním podnikem DIAMEM. 

Závěrem se konstatuje, že ukončením těžby černého 

uhlí došlo v historii města k mimořádnému historické-

mu předělu, kdy Ostrava přestala být hornickým měs-

tem. Je nesporné, že právě těžba uhlí spolu 

s železářstvím a návazným průmyslem se zasloužila 

o rychlý vzrůst a nebývalý rozvoj a velký rozmach Ost-

ravy. Bývalá hornická Ostrava vyrostla až do velikosti 

třetího největšího města v republice o počtu obyvatel 

přes 300 tisíc. Hornictví nesmazatelným způsobem 

ovlivnilo rozvoj města i jeho současnou tvář. 

Na hornictví, které stálo u zrodu a zapříčinilo roz-

mach města Ostravy, by se nemělo zapomínat, neboť se 

s jeho stopami a pozůstatky setkáváme a budeme setká-

vat v městě každý den.■ 

Ing. Jaroslav Klát 

K 50. NAROZENINÁM DOC. ING. 

PAVLA ČERNOTY, PH.D. 

Dne 2. září 1964 se na Horní Bečvě narodil chlapec, 

kterému dali jméno Pavel. Už v době svého dětství vě-

děl, že co si nevybojuje sám, tak to nebude mít. Čas 

běžel a přišla doba, kdy si měl vybrat, na kterou cestu 

se dát. Rozhodl se vystudovat obor Důlní měřictví na 

Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské 

v Ostravě. Studium ukončil v roce 1987. Jeho profesní 

život je z počátku velmi pestrý a pro získání praktic-

kých zkušeností prospěšný. Po ukončení vysokoškol-

ského studia v témže roce nastoupil na závod 

DZ 21 s. p. VOKD jako samostatný důlní měřič. O rok 

později nastoupil jako vedoucí důlní měřič závodu Sta-

říč 2 ve s. p. OKD, kde pracoval až do roku 1992. 

V tomto roce pracoval jako zeměměřič u firmy Jiří 

Strouhal, geodetické práce a od roku 1993 jako vedoucí 

oddělení katastru nemovitostí ve v. o. s. GESPO Ostra-

va, geodetické a důlně-měřické práce. V  roce 2006 

nastoupil jako odborný asistent na Institut geodézie 

a důlního měřictví, kde ihned zahájil doktorské studium 

ve studijním programu Geodézie a kartografie, studij-

ním oboru Důlní měřictví a geodézie a úspěšně jej 

ukončil v roce 2011. Od února 2011 až dosud zastává 

funkci vedoucího Institutu geodézie a důlního měřictví 

na Hornicko-geologické fakultě, VŠB – TU Ostrava 

a vedoucího oddělení důlní měřictví.  

Je členem státních zkušebních komisí bakalářského 

studia na VUT FAST Brno, členem komisí pro státní 

závěrečné zkoušky na STU Bratislava - StF, členem 

komisí pro státní závěrečné zkoušky na TU Košice,  

F-BERG a členem komisí pro státní závěrečné zkoušky 

na HGF, VŠB – TU Ostrava.  

Aplikace nových metod a technologií v důlním mě-

řictví a přesnost katastrálních map na poddolovaném 

území patří k jeho hlavním vědecko-výzkumným čin-

nostem. Je spoluautorem užitného vzoru,  dvou prototy-

pů, přihlášky jednoho vynálezu a patentu PV 2010-165 

– Černota P., Staňková H., Pospíšil J.: Zařízení pro mě-

ření délek při připojovacím a usměrňovacím měření 

a způsob měření délek při připojovacím a usměrňova-

cím měření.   

Ještě je třeba se zmínit, že je členem Akademického 

senátu VŠB – TU Ostrava, předsedou Akademického 

senátu HGF, VŠB-TU Ostrava, členem Rady vysokých 

škol ČR, členem komise pro VVaI (Věda, výzkum 

8. Těžní věž nad vodní jámou Jeremenko 3 je jediným objektem kladi-
vového tvaru v Ostravě. Věž včetně jámové budovy je zapsána do 
seznamu kulturních památek 

Obr. 2 Z konference ve Svinčicích v roce 2009 
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a inovace), členem ČSGK (Český svazu geodetů a kar-

tografů), členem KGK (Komora geodetů a kartografů). 

A je také členem Společnosti důlních měřičů a geologů. 

Na 8. sjezdu SDMG v roce 2011 byl zvolen do Rady 

SDMG  a stal se místopředsedou SDMG. Pravidelně se 

účastní konferencí a seminářů pořádaných Společností 

a je věrným diskutérem (obr. 2). 

Milý Pavle, děkujeme Ti za to, co pro nás děláš 

a přejeme Ti hodně zdraví a pohody do dalších let prá-

ce ve prospěch VŠB-TU Ostrava, SDMG a důlního 

měřictví jako oboru.■ 

Redakční rada SDMG 

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH PRACO-

VIŠŤ INSTITUTU GEODÉZIE A DŮL-

NÍHO MĚŘICTVÍ 

1 ÚVOD 

Tento příspěvek by měl sloužit pro informovanost 

veřejnosti o novinkách na Institutu geodézie a důlního 

měřictví, Hornicko-geologické fakulty, Vysoké školy 

báňské ‑ Technické univerzity Ostrava. Příspěvek je 

určen především pro prezentaci současných výsledků 

několika projektů řešených v roce 2013Jedná se o dva 

projekty financované Fondem rozvoje vysokých škol 

(FRVŠ) a jedem projekt realizovaný v rámci Institucio-

nálních rozvojových projektů (IRP). Všechny projekty 

jsou zaměřeny především na zkvalitnění a modernizaci 

výuky. Podrobnější popis, způsob a cíle realizace jsou 

popsány níže v příspěvku a jedná se o tyto projekty: 

 Modernizace pilířové pozorovatelny pro výuku důl-

ního měřictví s využitím nucených centrací 

 Hlavní řešitel: Ing. Ondřej Matas 

 Inovace předmětu Metrologie v geodézii a Geodézie 

 Hlavní řešitel: Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. 

 Využití technologie laserového skenování pro poří-

zení prostorových geo-dat 

 Hlavní řešitel: Ing. Pavel Černota, Ph.D. 

2 MODERNIZACE PILÍŘOVÉ POZORO-

VATELNY PRO VÝUKU DŮLNÍHO MĚŘIC-

TVÍ S VYUŽITÍM NUCENÝCH CENTRACÍ 

Předmětem modernizace je objekt měřické pozoro-

vatelny Institutu geodézie a důlního. Měřická pozoro-

vatelna IGDM slouží především při praktické výuce 

odborných předmětů v oblasti oboru důlního měřictví 

a geodézie. Využití však nachází také v jiných předmě-

tech jako např. při praktickém cvičení z předmětu foto-

grammetrie, kdy měřická pozorovatelna zastává úlohu 

prostorové kalibrační základny pro fotogrammetrické 

komory. 

V největší míře je však měřická pozorovatelna 

IGDM využívána studenty a pedagogy při výuce před-

mětu Důlní měřictví, předmětu Geodézie 

a v neposlední řadě také terénních cvičení studentů stu-

dijních oborů Důlní měřictví či Inženýrská geodézie. 

Předmět Důlní měřictví je vyučován v bakalářském 

studiu oboru Inženýrská geodézie a Důlní měřictví, 

který je zařazen do studijního programu Geodézie 

a kartografie na Hornicko-geologické fakultě (HGF). 

Další využití měřické pozorovatelny je v předmětu 

Důlní měřictví, který je zařazen v bakalářském studij-

ním oboru Hornické inženýrství, studijním programu 

Hornictví na HGF. Tento předmět je také zařazen 

v bakalářském studiu oboru Geotechnika, studijní pro-

gram Stavební inženýrství na Fakultě stavební (FAST). 

2.1 Současný stav řešeného problému 
Skutečný stav výukového pracoviště, měřické pozo-

rovatelny IGDM ,je vzhledem ke svému stáří již nevy-

hovující a neodpovídající současným požadavkům, 

potřebám důlně měřické resp. geodetické praxe. Jak již 

bylo zmíněno výše, měřická pozorovatelna slouží stu-

dentům Institutu geodézie a důlního měřictví a studen-

tům jiných útvarů, kteří mají ve svých studijních plá-

nech zahnut předmět Důlní měřictví či Geodézie. Mě-

řická pozorovatelna také určena studentům bakalářské-

ho či navazujícího magisterského studia k realizaci mě-

řických prací, souvisejících s tématy jejich bakalář-

ských resp. diplomových prací. 

Nevyhovující je především způsob původní stabili-

zace měřických bodů. Body byly stabilizovány hřebem, 

který byl zasazen do betonovaného pilíře, přičemž kaž-

dý z pilířů byl doplněn kovovou konstrukcí ve tvaru 

trojnožky, umožňující postavení a upnutí přístroje 

nad stabilizovaným bodem (viz. Obr. 1). Uvedený způ-

sob stabilizace bodů neumožňuje plně využít možnosti 

dnešních přístrojových centračních zařízení z důvodu 

nízkého osazení trojnožky na betonovém pilíři. Příliš 

nízké osazení trojnožky způsobuje, že nelze na tuto 

vzdálenost dostatečně zaostřit optické centr a tudíž je 

výsledná přesnost v centraci přístroje značně snížena. 

Mezi další faktory, snižující efektivnost měřických pra-

cí, patří samotná výška betonových pilířů. Především se 

jedná o pilíře, vybudované na venkovní části měřické 

pozorovatelny. Výškový rozměr těchto venkovních 

betonových pilířů byl negativně ovlivněn rekonstrukcí 

a zateplením střešního pláště budovy A, Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Uvedené skutečnosti ovlivňují přesnost, efektivnost 

měřických prací. Zvyšují časovou a fyzickou náročnost 

celého procesuměření, což je v případě časově limito-

vané výuky jednotlivých předmětů velmi svazující. 

Obr. 1 představuje vzhled měřické pozorovatelny 

Obr. 1 Původní podoba měřických pilířů pozorovatelny IGDM 
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před rekonstrukcí. Stabilizaci tvořily betonové pilíře se 

zabetonovaným hřebem a hlavou pro připevnění pří-

stroje, pilíř byl chráněn před povětrnostními vlivy ple-

chovým krytem. 

2.2 Cíle projektu a jeho přínos 
Cíle tohoto projektu byly stanoveny následovně. 

Stěžejním úkolem je modernizace pilířových objektů 

pozorovatelny IGDM s využitím nucených centrací. 

Mezi další cíle patří určení polohy a výšky nově stabili-

zovaných bodů v prostoru, vyjádřené prostřednictvím 

pravoúhlých souřadnic a výšek nově stabilizovaných 

bodů v závazných referenčních systémech České re-

publiky. Součástí stanovených cílů je také určení a ana-

lýza posouzení prostorové stability bodů. 

Hlavním přínosem pro hornicko-geologickou fakul-

tu, potažmo fakultu stavební bude modernizované pra-

coviště výuky předmětů důlní měřictví a ostatních od-

borných předmětů, jejichž výuka je zajišťována Institu-

tem geodézie a důlního měřictví. Inovace pracoviště je 

nastavena tak, aby odpovídala svou vybaveností dneš-

ním potřebám důlní a tunelářské praxe. Modernizované 

pracoviště supluje reálnou situaci v praxi a umožňuje 

studentům seznámit se a prakticky si vyzkoušet jednot-

livé důlně měřické činnosti spojené s metodami připo-

jovacího a usměrňovacího měření resp. měření hloub-

kového. Získané praktické dovednosti a poznatky mo-

hou poté studenti využít při terénním cvičení již 

v reálném prostředí v rámci terénního cvičení na dole 

Žofie v Orlové, které je určeno pro studenty 1 ročníku 

navazujícího magisterského studia oboru Důlní měřic-

tví a Inženýrská geodézie. 

2.3 Řešení modernizace měřické pozorovatel-
ny IGDM 

Celkový počet pilířů, určených k rekonstrukci, je 

šest, přičemž trojice pilířů je vybudována na střešní 

části měřické pozorovatelny a trojice pilířů se nachází 

v interiéru výukového pracoviště. Schématické rozmís-

tění pilířů je patrné z obrázku 2, pilíře 1 až 3 se nachá-

zejí v části střešní a pilíře s označením 4 až 6 jsou 

uvnitř měřické pozorovatelny. Na obr. 2 je také patrná 

šachta se spuštěnými olovnicemi a hloubkovým pás-

mem, která, mimo jiné, slouží k propojení měřické 

chodby umístěné v suterénu budovy A s měřickou po-

zorovatelnou. Měřická pozorovatelna spolu s měřickou 

chodbou tvoří simulaci důlních děl pro účely výuky. 

Celý pracovní postup inovace měřické pozorovatel-

ny lze rozdělit do několika pracovních etap, jejichž 

pracovní náplň bude přiblížena níže. Jednotlivé pracov-

ní etapy na sebe vzájemně navazují. Tak jak vyplývá 

ze samotných cílů projektu, bylo zapotřebí před samot-

ným započetím modernizačních prací na jednotlivých 

pilířích zajistit a nakoupit stabilizační prvky (nucené 

centrace). Stabilizační prvek pro nucenou centraci je 

tvořenkruhovou vodorovnou deskou doplněnou závi-

tem pro uchycení měřického přístroje na pilíři. 

Na obr.  3 je schematicky znázorněna stabilizace pro 

nucenou centraci a finální podoba realizace. Kompo-

nenty pro nucené centrace jsou k dostání ve specializo-

vaných prodejnách geodetických potřeb. 

Samotná modernizace měřických pilířů spočívala 

v nadbetonování původních, výškově nevyhovujících 

pilířů zajištěných pilířovým bedněním a doplněním 

nadbetonované části stabilizačním prvkem pro nucenou 

centraci. Takto upravené měřické pilíře byly na závěr 

osazeny plastovými trubkami, které byly zajištěny 

a ukotveny na betonových pilířích montážní pěnou. 

Povrch oplášťování byl následně ošetřen nátěrem 

v barvách Hornicko-geologické fakulty. Před povětr-

nostními vlivy modernizovaný měřický pilíř chrání 

víka, taktéž vyrobeny z plastových materiálů. Na ob-

rázku 3 je ukázka rekonstruovaných pilířů pozorovatel-

ny IGDM. 

 

Obr. 2 Schéma rozmístění pilířů měřické pozorovatelny 

Obr. 3 Podoba měřických pilířů po modernizaci 
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Na obr. 4, uvedeném níže je možno vidět trojici 

snímků, které představují podobu měřických pilířů po 

modernizaci, popsané v předcházejícím odstavci. První 

z trojice fotografií nabízí pohled na vnitřní část objektu 

měřické pozorovatelny, druhá fotografie zachycuje pilí-

ře s nucenou centrací v části střešní a poslední z trojice 

snímků pohled z vnitřních prostor měřické pozorovatel-

ny na část venkovní. 

V měřické chodbě, která je propojena 

s pozorovatelnou svislou šachtou budou instalovány 

dvě boční stabilizace NCC NORGE (viz. Obr. 5), které 

se využívají při výstavbě tunelů i v hlubinných dolech. 

Následující pracovní etapa zahrnuje určení polohy 

a výšky nově stabilizovaných bodů na pilířích. Pro ur-

čení prostorové polohy nově stabilizovaných bodů bude 

aplikována metoda statická, využívající pro určení pro-

storových souřadnic bodu technologii globálních navi-

gačních satelitních systému (GNSS). Poloha bodů na 

pilířích, nacházejících se uvnitř budovy budou určeny 

klasickými terestrickými metodami, přičemž poloho-

vou referencí budou body, jejichž poloha byla určena 

technologií GNSS. Výškové připojení bude realizováno 

geometrickou nivelací. Realizace této pracovní etapy 

bude probíhat v nejbližší době. Záměrem je také vyba-

vit měřickou pozorovatelnu a měřickou chodbu boční 

stabilizací taktéž s nucenou centrací, jež bude ukotvena 

do stěny. 

Náplní závěrečné etapy je zhodnocení stability prv-

ků nucené centrace rekonstruovaných pilířů měřické 

pozorovatelny. Jak pohyby v horizontálním, tak ve ver-

tikálním směru věších hodnot by mohly mít negativní 

vliv na přesnost měření prováděných v měřické pozoro-

vatelně. Pro tyto důvody bylo v rámci této pracovní 

části navrženo opakované sledování polohy nově stabi-

lizovaných bodů v prostoru a čase. Parametry periodic-

kých měření v rámci sledování stability se budou odví-

jet od prvních analýz, vycházejících z prvních etap mě-

ření. 

3 INOVACE PŘEDMĚTU METROLOGIE 

V GEODÉZII A GEODÉZIE 

V rámci projektu budou inovovány přednášky 

a cvičení dvou předmětů Metrologie v geodézii a Geo-

dézie. Inovace stávající výuky spočívá ve vybudování 

dvou nových pracovišť pro kalibraci geodetických pří-

strojů, která se budou využívat při výuce uvedených 

předmětů. První pracoviště bude sloužit pro kalibraci 

délkových měřidel, druhé pro kalibraci nivelačních 

přístrojů. 

Přínosem bude praktická i teoretická výuka studentů 

v oblasti metrologie a kalibrace měřických přístrojů dle 

aktuálních požadavků praxe. Tyto požadavky vyplývají 

ze systému managementu jakosti, který se využívá 

ve všech průmyslových odvětvích. 

Cílovou skupinou jsou studenti Hornicko-

geologické fakulty, 2. ročníku navazujícího magister-

ského studia oboru Inženýrská geodézie ve studijním 

programu Geodézie a kartografie. Do studijních plánů 

této skupiny budou zařazeny úlohy týkající se kalibrace 

délkových měřidel (pásma, ruční dálkoměry a totální 

stanice) a úloha kalibrace nivelačního přístroje. 

Další cílovou skupinou jsou studenti 2. ročníku ba-

kalářského studia Fakulty stavební oboru Architektura 

a stavitelství ve studijním programu Architektura a sta-

vitelství a všech oborů ve studijním programu Stavební 

inženýrství (FAST). Pro tuto skupinu bude zavedena 

pouze úloha kalibrace nivelačního přístroje. Tak aby si 

studenti Stavební fakulty osvojily dovednosti při ověře-

ní správné funkčnosti nivelačních přístrojů. 

3.1 Současný stav řešeného problému 
V současnosti je výuka kalibrace a ověřování měři-

del v předmětu Metrologie v geodézii řešena podle 

České technické normy ČSN ISO 17123 Optika a op-

tické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetic-

kých a měřických přístrojů. Jak sama norma uvá-

dí,jedná se o terénní postupy a při zkouškách nedochází 

k porovnání s jiným měřidlem. Norma ovšem nesplňuje 

podmínky zákona č. 505/1990 o metrologii. Tento zá-

kon uvádí: "Při kalibraci pracovního měřidla se jeho 

metrologické vlastnosti porovnávají zpravidla s etalo-

nem, popřípadě lze použít certifikovaný referenční ma-

teriál za předpokladu dodržení zásad návaznosti měři-

del."■ 

Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. a kol.  

 

Obr. 4 Snímky zachycující pilíře měřické pozorovatelny po moderniza-

Obr. 5 Boční stabilizace NCC NORGE 
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SPOLEČENSKÝ KOUTEK 
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12.9.1944 
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. 

ČVUT Praha 

NACHOS S MEXICKÝMI FAZOLEMI  

U zrodu nachos stál v roce 1943 Ignacio "Nacho" 

Anaya z Mexického Piedras Negras. 21. října téhož roku 

přišlo do restaurace, ve které Ignacio "Nacho" Anaya pra-

coval, několik manželek amerických vojáků. "Nacho" pro 

ně musel narychlo připravit chutný a vydatný pokrm. Jeli-

kož předchozí den bylo zavřeno a zásoby se měly teprve 

doplnit, moc toho v kuchyni nenašel. Rozkrájel tedy na 

trojúhelníčky tortilly, posypal je čedarem, doplnil o pa-

pričky jalapeňos a nové jídlo bylo na světě. 

Ignacio "Nacho" Anaya si později založil vlastní re-

stauraci, kde bylo právě nachos hlavní specialitou. Název 

pokrmu pochází z domácí podoby jména Ignác (Nacho). 

Trojúhelníkové chipsy z tortil se staly velmi populární a 

postupně pronikly do téměř všech zemí. 

Původní nachos se skládaly ze smažené kukuřičné 

tortilly pokryté rozpuštěným sýrem čedar a nakládaných 

papriček Jalapeño. Mohou se podávat i s různými omáčka-

mi, salsami a dalšími ingrediencemi (masem, olivami, 

fazolemi, rajčaty apod.). Zdroj: http://www.nachos.cz/ 

Naše redakční rada má pro Vás recept jednoduchý ale 

chutný. Zde je: 

Ingredience pro 4 osoby: 
 Sáček kukuřičných nachos, 

 30 dkg vepřové kýty, 

 konzerva bílých fazolí v rajské omáčce, 

 1 chilli paprička, 

 1 cibule, 

 mladá cibulka - šalotka, 

 2 stroužky česneku, 

 2 lžíce sádla, 

 2 lístky bobkového listu, 

 mletý černý pepř, drcený kmín, sůl, 

 zakysaná smetana. 
 

Postup: 
Do hrnce, nejlépe teflonového, s rozpuštěným sádlem,  

dáme na malé kousky nakrájené vepřové maso. Maso oso-

líme, opepříme, posypeme trochou drceného kmínu a du-

síme tak dlouho, až se šťáva z masa odpaří a maso začne 

červenat. Na maso nasypeme drobně nakrájenou cibuli 

a restujeme za stálého míchání, až cibule zrůžoví. 

Do masové směsi dáme dva rozdrcené česnekové strouž-

ky, podlijeme 2 dcl vody, 2 bobkové listy, chilli papričku 

a dusíme do změknutí masa. Do skoro již hotové směsi 

přidáme bílé fazole (můžou být i červené) v rajské omáčce 

a nakrájenou šalotku na centimetrové kousky. Dusíme 

5 minut. Šalotka – mladá cibulka zůstane křehká a křupa-

vá. 

Směs navršíme na hromádku nachos a doprostřed dá-

me lžíci zakysané smetany. Tento recept je rychlý a nená-

ročný.■ 

Přejeme dobrou chuť! 
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23. 9. 1949 
Vilém Středa 

SUBTERRA a.s. 
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2. 9. 1964  
doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. 

VŠB – TU Ostrava  

6. 9. 1964 
Ing. Roman Galek 

Sokolovská uhelná, a.s. 
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23. 9. 1959  
Zdeněk Dvořák 

SD a.s. Doly Bílina  
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8. 9. 1954 
František Bajer 

SUBTERRA a.s. 
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19. 9. 1979 
Čanda Daniel 

SUBTERRA a.s. 
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10. 9. 1969  
Ing. Stanislav Dejl 

Severočeské doly a.s. 
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