
  

 

   

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

tento úvodník jsme pojali tak říkajíc pracovně a to 

navzdory blížícím se svátkům velikonočním.  

Vyhláška ČBÚ č.435/1992 Sb. „O důlně měřické 

dokumentaci při hornické činnosti a některých čin-

nostech prováděných hornickým způsobem“ je 

v platnosti již více než dvacet let. Minimum noveli-

zací vyhlášky svědčí o tom, že to je právní norma, 

která je vhodně koncipovaná a je i v souladu s praxí. 

Přesto je tu jedna oblast vyhlášky, která dnes již není 

plně vyhovující. Vývoj geodetické a důlně měřické 

techniky a použitých metod byl v posledních dvaceti 

letech velmi rychlý a přílohy č. 1 a č. 2 Vyhlášky, 

které stanovily požadované přesnosti polohových 

a výškových měření v podzemí a na povrchu, již zce-

la neodrážejí rozsah dnes aplikovaných měřických 

metod. Typickým příkladem je široké využívání 

služby GNSS při důlně měřických pracích na po-

vrchu. 

Společnost důlních měřičů a geologů byla požá-

dána státní báňskou správou, aby než dojde 

k zahájení činností směřujících k aktualizaci Vyhláš-

ky, zahájila odbornou diskusi. Proto uvažujeme 

o organizaci odborného semináře (workshopu), 

pod záštitou předsedy Českého báňského úřadu Ing. 

Ivo Pěgřímka, který by se v případě zájmu konal 

ve dnech 13. – 14. 6. 2013 ve Skalském Dvoře. Na-

še společnost již oslovila významné firmy v oblasti 

hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem a požádala je o zaslání připomínek 

k současnému znění vyhlášky č.435/1992 Sb. a to 

do 31. 3. 2013.  
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Doufáme, že se k Vám tento dopis dostal a že 

jste již nějaké připomínky vypracovali. Naše spo-

lečnost DMG připomínky vyhodnotí a připraví pod-

klady k diskusi na semináři. Ten je určen důlním 

měřičům a hlavním důlním měřičům a všem techni-

kům, kteří se měřickými pracemi v oblasti HČ 

a ČPHZ zabývají. Očekáváme a doufáme, že 

od oslovených firem obdržíme množství připomínek, 

ze kterých budeme schopni sestavit smysluplný pro-

gram a že se na semináři rozproudí hodnotná odbor-

ná diskuse k problematice přesnosti. Kromě legisla-

tivní části budou na semináři prezentovány firmami 

právě ty nové technologie, které byly v praxi za po-

sledních 20let nasazeny (a nejsou řešeny Vyhláškou) 

a odborníky firem bude komentována oblast přesnos-

ti měření. Z výsledků společné diskuse vzniknou 

podklady, které budou podrobeny analýze, kterou 

bude zpracovávat Institut geodézie a důlního měřic-

tví společně se společností důlních měřičů a geologů 

a připraví návrh změn vyhlášky.  

Druhou oblastí, kterou se chceme na semináři 

zabývat, je i oblast vzdělávání. Kromě klasického 

středoškolského a vysokoškolského vzdělávání by-

chom se měli dotknout i celoživotního vzdělávání 

důlních měřičů. Jak jistě víte, v minulém roce byla 

novelizována vyhláška č. 298/2005 Sb., „O požadav-

cích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost 

při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hor-

nickým způsobem a o změně některých právních 

předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.“. Důlní 

měřiči a Hlavní důlní měřiči byly zařazeni podle 

§2 odstavce 1 mezi fyzické osoby ustanovené k za-

jištění odborného a bezpečného výkonu hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

a nově podléhají ověřování odborné způsobilosti 

státní báňskou správou. Osvědčení o odborné způso-

bilosti důlního a hlavního důlního měřiče je platné 

podle této vyhlášky 5 let ode dne jeho vystavení. 

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti lze opako-

vaně prodloužit na základě úspěšně vykonané perio-

dické zkoušky podle ustanovení § 8 o dalších 5 let.“ 

Tato suchá řeč paragrafů v podstatě znamená, že DM 

a HDM budou muset absolvovat „přezkoušení“ a to 

do 5let od dne nabytí účinnosti novelizace vyhlášky 

ČBÚ č.298/2005 Sb., tj. od 1. 12. 2012. 

Do 30. 11. 2017 se budou muset podrobit 

„přezkoušení“ všichni DM a HDM, kteří toto osvěd-

čení pro výkon své práce potřebují. Máme samozřej-

mě ještě dost času, ale znáte to. Čas uběhne jako vo-

da a aby státní báňská správa nebyla v závěru roku 

2017 zahlcena požadavky na přezkoušení, bude po-

třeba zahájit ověřování v určitém předstihu. A s tím 

vším souvisí i otázka přípravy na přezkoušení. A tak 

se dostávám oklikou k pojmu „celoživotní vzdělává-

ní“ v oboru důlní měřictví. Společnost důlních měři-

čů a geologů již nyní uvažuje o pořádání seminářů, 

kde by vystupovali pracovníci státní báňské správy, 

Vysoké školy báňské a případně i špičkoví specialis-

té z výzkumu a praxe, kteří by pomáhali připravit 

DM a HDM na ověřování odborné způsobilosti. A 

na uvažovaném semináři bychom s Vámi chtěli i tuto 

otázku prodiskutovat.  

 

Je tu ale jeden důležitý moment! Protože se ale 

nejedná o klasickou důlně měřickou konferenci (kde 

není vzhledem k velké šíři důlně měřické a hornické 

tématiky o příspěvky nouze) potřebujeme od Vás 

podněty k oběma tématům, abychom byli vůbec 

schopni připravit podklady k diskusím. Seminář 

by měl probíhat formou „Workshopu“ kdy představi-

telé SDMG budou mít roli spíše jako moderátoři dis-

kuse, než jako přednášející. Účastníci by se např. 

mohli rozdělit do skupin Hlubinné dobývání a povr-

chové dobývání a v nich v rámci diskuse bychom 

mohli získat rozumné podněty pro změnu příloh Vy-

hlášky týkající se přesnosti. 

 

Proto vás prosíme: 

1. Připravte si připomínky k vyhlášce ČBÚ 

č.435/1992Sb. Stačí jen napsat, kterou oblast 

přesnosti měřických prací chcete změnit a bude-

me rádi i za konkrétní návrhy jak ji změnit 

2. Připravte se na diskusi o tom, jak si představuje-

te celoživotní vzdělávání v oboru a jak by moh-

la probíhat příprava na ověřování Vaší odborné 

způsobilosti (zda jen potřebná legislativa, či zda 

byste přivítali i odborné přednášky v oboru) 

3. Pokud máte o takový seminář zájem, dejte nám 

vědět a připomínky zašlete na adresu 

dana.vrublova@vsb.cz  do 20. 4. 2013 

 

Pokud budeme mít dostatek podnětů a obdržíme 

od Vás e-maily, kde projevíte o seminář zájem, se-

minář rádi zorganizujeme. V hotelu Skalský Dvůr 

máme zablokovány příslušné prostory i pokoje – 

nemůžeme je ale blokovat, aniž bychom věděli, 

že bude dostatek účastníků. 

Milí čtenáři, zdá se, že ani na konci března se zi-

ma nechce vzdát své vlády. Přesto (a právě proto) 

Vám přejeme příjemné prožití velikonočních svátků 

– svátků jara. Svátky prožijte vesele, ať jaro hřeje 

Vás na duši a na těle!!! Hody, hody, doprovody…. 

PPOPRAVAOPRAVA  HORNÍKŮHORNÍKŮ  VV  PPODĚBRADECHODĚBRADECH  

Poděbrady, kdysi sídlo poděbradské větve pánů 

z Kunštátu, za nichž zaznamenaly značný rozmach, 

zahrnující též výstavbu (již neexistující) rybniční 

soustavy, není asi třeba zvlášť představovat. Známá 

je silueta zámku (obr. 1, foto vždy autor) na břehu 

splavněné části Labe i jméno a zásluhy „husitského“ 

krále Jiřího z Poděbrad (1420–1471). Jeho synové, 

knížata münsterberská, obec roku 1472 povýšili 

na město a později směnili s nově zvoleným králem 

Vladislavem Jagellonským (1456–1516, korunován 

1471) za majetky ve Slezsku. Po zprovoznění Seve-

mailto:dana.vrublova@vsb.cz
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rozápadní dráhy roku 1870 byly v blízkosti nádraží 

roku 1876 založeny sklárny Bohemia, světově pro-

slulé výrobou olovnatého křišťálu. Léčivé prameny 

byly využívány již v 17. století, ale asi nejznámějším 

symbolem města se staly až po založení moderních 

lázní knížetem Hohenlohe roku 1908, tři roky 

po navrtání vydatného pramene na nádvoří zámku. 

Obecně méně známé jsou události, zmíněné 

v názvu tohoto textu. Podrobnosti čtenář nalezne 

zejména v publikaci Jana Hellicha, odkazující 

též na Palackého Dějiny (VI, s. 373-4), a v rukopisu 

poděbradského kantora a kronikáře Matěje Minide-

ho. (Výňatky z něj lze najít na webu.) Událost byla 

v živé paměti ještě po letech a byla vzpomenuta 

např. v kalendáři, vydaném roku 1580 mistry praž-

ské univerzity. Autor na tomto místě upřímně děkuje 

za pomoc pracovníkům Polabského muzea v Po-

děbradech, zejména paní PhDr. Heleně Lipavské. 

Král Vladislav II., jehož vláda je považována 

za poměrně slabou, po přijetí uherské koruny roku 

1490 sídlil v Budě. Informovanost panovníka 

o českých poměrech byla zřejmě jednostranná, po-

zornost nevěnoval ani stížnostem na kutnohorské 

úředníky, kteří se při správě dolů obohacovali 

i na úkor horníků. Roku 1495 v důsledku toho vy-

pukly nepokoje, které vyvrcholily 7. července 1496 

odchodem asi 6000 nespokojených havířů na vrch 

Špimberk u Kaňku, tábor opevnili příkopy. Proti nim 

vytáhlo spojené vojsko měst Kutné Hory (také horní-

ci), Kolína a Čáslavi a část posádky z Poděbrad 

v celkovém počtu asi 4000 mužů. Aby zabránili kr-

veprolití, protestující havíři vyslali k jednání svých 

třináct předáků, jejichž jména se dodnes zachovala: 

W. Opat, který byl mluvčím, bratři Šimon starší 

a Průša, Černý z Hloušek, Duchek, Hana, Hlad, Ků-

žel, Mládek, Viktorin, dále Holý Želvův, Ondřej Ně-

mec a Vít Krchňavý. Delegace však byla po krátké 

době zajata královským hejtmanem Zychem 

z Bítova, odvlečena na poděbradský hrad 

a pro vzpouru odsouzena k potupné smrti stětím; tři 

posledně jmenovaní havíři byli pro výstrahu 

k exekuci dopraveni na Křivoklát. (Obr. 2, Kutno-

horští havíři, polychromovaná dřevořezba neznámé-

ho autora, kolem roku 1665, Polabské muzeum 

v Poděbradech.) 

Poprava deseti odsouzených byla vykonána 

9. srpna na veřejném stínadle v Poděbradech. 

O jejím průběhu se zachovaly četné doklady i pověs-

ti. Městský kat Kolouch, přesvědčený o nevině od-

souzených jejich vírou a postojem, odmítl – na rozdíl 

od zámeckého kata Sochora – exekuci vykonat. 

Na Křivoklátě se poslední z odsouzených katu ubrá-

nil a uprchl. Podle tehdejšího práva tím byla proká-

zána nevina, odsouzenec nesměl být stíhán nebo za-

držen. Vít Krchňavý se pak dostal až ke králi, který 

v té době byl v Praze. Na zastavení exekuce bylo 

sice již pozdě, ale mimořádný soud později prohlásil 

všechny odsouzené horníky za nevinné. (Podle ně-

kterých literárních pramenů bylo na příkaz krále ně-

kolik osob, které se podílely na justiční zvůli, popra-

veno, podle jiných pramenů k potrestání nedošlo.) 

Nevina popravených byla ovšem zřetelně proká-

zána i mimo lidskou spravedlnost. Podle kronik celá 

země v tom roce trpěla dlouhotrvajícím suchem. 

Krátce po popravách se spustil prudký déšť, o který 

jeden z odsouzených Boha prosil, a ten smyl krev 

mučedníků. Přívaly trvaly devět dní a nocí, došlo 

k velkým škodám; navíc se v následujících letech 

těžba na Horách Kutných snížila. 

U popraviště rostl dub, jehož spodní větve podle 

legendy potřísnila krev popravených havířů. Strom 

poté nesl na listech červené skvrny a rodil zvláštní 

žaludy, znetvořené vodorovnými rýhami, v lidové 

fantazii představující těla havířů s useknutou hlavou 

v kápi. (Obr. 3, podle dochovaných exemplářů, upro-

střed s číslem 3 pro srovnání běžný plod.) Dub sho-

řel v roce 1777 po zásahu bleskem. Pověst hovoří též 

o blízké zázračné studánce s „krvavou vodou“, kte-

rou si lidé nosili domů na léčení (obr. 4). 

Na místě popravy nechal roku 1516 pražský měš-

ťan Ondřej Prachovec (pravděpodobně příbuzný ně-

Obr. 1:  Zámek Poděbrady Obr. 2: Kutnohorští havíři 

Obr. 3:  Plody dubu 
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kterého z popravených havířů) postavit malý dřevě-

ný kostelík, na jehož stavbu přispěli především kut-

nohorští měšťané. O kostelík a dub pečovali dva 

poustevníci, kteří každoročně dodávali dvanáct žalu-

dů na královský dvůr. Po třicetileté válce byl poniče-

ný kostelík opraven a stal se lokálním poutním mís-

tem. Josef II. jej nechal v roce 1784 zrušit, o čtyři 

roky později byl obnoven jako hřbitovní kaple. Části 

vnitřního vybavení jsou dnes uloženy v Polabském 

muzeu v Poděbradech (viz obr. 2). Z iniciativy za-

sloužilého regionálního historika a politika, starosty 

PhMr. Jana Hellicha (1850–1931) a místních občanů 

byl kostelík Nanebevzetí Panny Marie k 400. výročí 

popravy regotizován a vysvěcen, kolem byl zřízen 

park (obr. 5). Sochařská výzdoba průčelí je dílem 

Bohuslava Schnircha (1845–1901). Udržovanou 

stavbu snadno najdeme za rekonstruovaným silnič-

ním mostem přes Labe směrem na Prahu, vpravo 

od navazujícího inundačního mostu. Nedaleko je 

v parku umístěna další připomínka naší historie, hru-

bě otesaný kámen, věnovaný památce 

„poděbradského exulanta Ondreje Chebdovského, 

utraceného L. P. 1622 v Hradci Králové“. V letech 

1921–1937 byl „hornický kostelík“ propůjčen 

Čs. církvi husitské. Odsvěcen byl roku 1964, nyní je 

ve vlastnictví města. 

Poděbrady i jejich okolí, například z počátků na-

šich dějin známá Libice nad Cidlinou, královský 

Nymburk nebo cyklistické, on-line bruslařské a pěší 

trasy a lesy podél Labe, jsou jako stvořené nejen 

pro chvíle pohody, ale i k zamyšlení o našich ději-

nách a občanské a profesní zodpovědnosti.■ 

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. 

EEXKURSEXKURSE  DODO  PPODZEMNÍODZEMNÍ  LABORATOŘELABORATOŘE  

ČVUT JČVUT JOSEFOSEF  

 

Ve spolupráci s časopisem Zeměměřič pořádáme 

pro zájemce exkursi do Podzemní laboratoře ČVUT 

Josef. 

Datum: pondělí 8.4.2013 (cca 10-14h) 

 

Fakulta stavební ČVUT v Praze provozuje 

od roku 2007 unikátní podzemní výukové a výzkum-

né středisko v areálu štoly Josef v blízkosti Slapské 

přehrady (u obcí Čelina a Smilovice). Jedná se o bý-

valé průzkumné důlní dílo, které vzniklo v rámci 

geologického průzkumu zlatonosného revíru Psí ho-

ry v 80. a 90. letech minulého století. Od roku 2006 

jsou rozsáhlé podzemní prostory postupně zabezpe-

čovány a zprovozňovány pro vzdělávací a experi-

mentální účely v různých oblastech - např. podzemní 

stavitelství, inženýrská geologie, geochemie, vý-

zkum související s hlubinným ukládáním radioaktiv-

ního odpadu. Taktéž výuka důlního měřictví a geo-

dézie v podzemních prostorách studijního programu 

Geodézie a kartografie Fakulty stavební se postupně 

přesouvá do  štoly Josef. 

Exkurse seznámí účastníky s celým zajímavým 

prostorem, s některými výzkumnými aktivitami 

a instalovanými experimenty a především s geodetic-

kým zajištěním provozu a s výukou zeměměřických 

oborů v podzemních prostorách. 

 

Další podrobnosti a přihlašování bude v časopisu 

Zeměměřič a na webu www.zememeric.cz.■ 

Ing. Tomáš Jiříkovský, Ph.D. 

VVYJDEYJDE  HHORNICKÁORNICKÁ  ROČENKAROČENKA  20122012  

Koncem března bude vydána Českým báňským 

úřadem ve spolupráci se Zaměstnavatelským svazem 

důlního a naftového průmyslu – Společenstvem těža-

řů ČR ve vydavatelství MONTANEX a. s. Hornická 

ročenka 2012. Tato publikace přináší souhrnné infor-

mace o ekonomickém a technickém vývoji 

v hornictví i o stavu bezpečnosti práce a  provozu 

v roce 2012 v  organizacích dozorovaných státní 

báňskou správou. Převážná část ročenky je věnována 

souhrnu technicko-výrobních ukazatelů o těžbě ne-

Obr. 4: Zázračná studánka 

Obr. 5: Havířský kostelík - kostel Nanebevzetí Panny Marie 

http://www.zememeric.cz
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rostných surovin a zejména přehledu dat o organiza-

cích, které působily v roce 2012 na území České re-

publiky v oblasti hornické činnosti, činnosti provádě-

né hornickým způsobem, nakládání s výbušninami 

a doprovodných činností. 

Zájemce o tuto publikaci odkazujeme na interne-

tové stránky vydavatelství MONTANEX a. s. – 

www.montanex.cz.■ 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ Praha  

KK  80. 80. NAROZENINÁMNAROZENINÁM  IINGNG. J. JAROSLAVAAROSLAVA  

KKLÁTALÁTA  

Pan Ing. Jaroslav Klát se narodil 29. 3. 1933 

v Nových Hradech u Chrudimi. Po absolvování Vy-

soké školy báňské v Ostravě vykonával funkci ob-

vodního báňského inspektora v Teplicích a posléze 

působil jako ústřední báňský inspektor v Praze. 

Od roku 1964 do roku 1988 zastával funkci vedoucí-

ho odboru důlního měřictví a geologie na Dole Ví-

tězný únor (později Odra) v Ostravsko karvinském 

revíru. Funkci hlavního důlního měřiče vykonával 

velmi odpovědně a precizně. Úzce spjatá s touto ná-

plní byla problematika vlivů poddolování a důlních 

škod ve kterých dosáhl vysokého odborného kreditu. 

V roce 1989 až 1991 se stal odborným referentem 

– specialistou (náplň důlní měřictví) Federálního 

ministerstva paliv a energetiky v Praze. Posléze 

v letech 1991 až 1994 působil jako vědecký pracov-

ník na Báňské měřické základně v Ostravě. Zde zú-

ročoval své rozsáhlé odborné znalosti v oblasti vlivů 

poddolování. Od roku 1994 doposud je vlastníkem 

a vedoucím firmy Báňská kancelář v Ostravě. 

Je třeba se ještě zmínit, že po celou dobu své pra-

xe byl také soudním znalcem v oboru těžby uhlí, 

specializace důlní měřictví, poddolování a ochrany 

povrchových objektů a důlních děl. Také se externě 

věnoval spolupráci s Národním památkovým ústa-

vem Praha v oblasti ochrany důlních kulturních pa-

mátek v Ostravsko-karvinském revíru. 

 Členem Společnosti důlních měřičů a geologů 

je již pěknou řádku let.V roce 2007 byl oceněn pa-

mětní medailí akademika Františka Čechury.  V roce 

2012 byl rozhodnutím rady SDMG ve smyslu sta-

nov jmenován jejím Čestným členem. Aktivně 

se zúčastňuje všech konferencí SDMG a to ne jen 

jedním příspěvkem. Obohacuje přednášky svými 

poznatky a zkušenostmi a zaměřuje se i na historii 

důlního měřictví. 

„K příležitosti Vašeho významného jubilea Vám 

děkujeme za Vaši práci v oboru Důlního měřictví 

a práci pro SDMG a přejeme Vám hodně zdraví 

a pohody do dalších let.“ 

Redakční rada SDMG 

MMAPYAPY  ZZ  POČÁTKUPOČÁTKU  HORNICKÉHORNICKÉ  ČINNOS-ČINNOS-

TITI  VV  OOSTRAVĚSTRAVĚ  

1. Ú1. ÚVODVOD    

Nejcennějším historickým dokladem o vývoji 

hornické činnosti na příslušném území jsou báňské 

mapy, které podávají zcela objektivní a pravdivé 

svědectví o způsobech vyhledávání, průzkumu a ot-

vírce i dobývání nerostného ložiska, případně o pou-

žívané hornické technice a dalších skutečnostech.  

Dobu vzniku nejstarších mapových děl v Ostravě, 

můžeme rozdělit do několika období, např. na před-

hornické, prospektorské (vyhledávání ložisek) 

Předávání medailí akademika Fr. Čechury (Ing. Klát třetí zleva) 

Jmenování Čestným členem SDMG 

Konference v Hodoníně - prezentace 

http://www.montanex.cz/
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a vlastní těžby kamenného uhlí. První zprávy 

o hornické činnosti z Ostravsko-karvinského revíru 

(dále jen OKR), který je nedílnou součástí Horno-

slezského černouhelného revíru, pocházejí z území 

dnešního města Ostravy, a to konkrétně z území Pol-

ské (dnes Slezské) Ostravy, a to jako první v revíru. 

Námi sledované období začíná v polovině 18. století 

etapou vyhledáváním kamenného uhlí, pokračuje 

od r. 1785 etapou jednoduchého štolového dobývání 

a končí r. 1829, tj. nástupem výkonnější metody těž-

by s otvírkou uhelného ložiska dědičnými štolami.  

Dochovaných map ze sledovaného údobí je málo 

a jsou vzácné. Je to zřejmě proto, že jejich zhotovení 

bylo po odborné stránce náročné a vyžadovalo urči-

tou hornickou kvalifikaci i v oboru důlního měřictví. 

Tu poskytovalo například od r. 1716 hornická škola 

v Jáchymově, návazně po určitou dobu do r. 1762 

také vysokoškolsky hornický obor na univerzitě 

v Praze, sloučený v r. 1772 s báňskou akade-

mii v Báňské Šťavnici v Uhrách, založené v r. 1763 

a činné 86 let jako jediné v rakouské monarchii.  

Způsoby zhotovování důlních map a jejich karto-

grafické základy byly dány dobovou úrovní znalostí 

metod situačního a výškového měření. Kresleny byly 

v tehdy užívaných měrových soustavách, tzv. sáho-

vých mírách, jejichž používání na území dnešní Ost-

ravy bylo ale rozdílné.  

Pro hornickou činnost i důlní mapy na území 

dnešního města Ostravy, kde nenachází tzv. Ostrav-

ská dílčí pánev, či Ostravská dílčí část OKR bylo 

specifické to, že se jednalo o teritorium s různým 

státoprávním uspořádáním. Pánev se nacházela 

na území dvou států, Rakouska a Pruska a ve třech 

zemských částech a to v těšínském Slezsku, hlučín-

ském Slezsku a Moravě, viz obr. 1. Území Moravy 

a těšínského Slezska náleželo do Rakouska 

(do r. 1918) a území Hlučínska do Pruska (od r. 1742 

do r. 1920), viz obr. 1.  

Hornická činnost na slezské straně začala pro-

spekcí na polskoostravském panství v polovině 

18. století, na pruské straně nálezem uhlí v r. 1780 

na hlučínském panství a na moravské straně značně 

později (téměř o 90 let) v r. 1842 v městě Moravská 

Ostrava (již hlubinným způsobem).  

Území města Ostravy v dnešní podobě vzniklo 

z původní Moravské Ostravy slučováním 

a připojováním okolních obcí na moravské i slezské 

straně. Mezi ně patřily i obce, uváděné v tomto pří-

spěvku: Slezská (dříve Polská) Ostrava, Petřkovice 

a Koblov. 

2. Z2. ZHOTOVOVÁNÍHOTOVOVÁNÍ  DŮLNÍCHDŮLNÍCH  MAPMAP  

Každá mapa z počátků hornické činnosti před-

stavovala po stránce kartografické jedinečné dílo, 

což bylo dáno jednak druhem zakreslené hornické 

činnosti a jednak odbornými znalostmi a rukopisem 

autorů. Pro jejich vyhotovování byl brán jako základ 

místní souřadnicový i výškový systém. Používány 

byly odlišné způsoby kresby, symbolů a značek. Mě-

řítko map bylo voleno v místním měrovém systému 

dle plošného rozsahu kresby a velikosti zobrazova-

ného území. Přímo do map byly často zapisovány 

obsáhlejší vysvětlivky. 

2.1 Kartografické základy 

Jako souřadnicové systémy na počátku hornické 

činnosti v Ostravské části revíru byly pro mapy pou-

žívány místní souřadnicové soustavy o libovolně 

zvoleném počátku s orientací podle místního země-

pisného poledníku. 

Obdobně jako u souřadnicových soustav bylo 

tomu i u výškových systémů. Používány byly vlastní 

výškové systémy s libovolným počátkem, např. úro-

veň hladiny na soutocích místních řek. Později byly 

stabilizovány základní nivelační body u ústí význam-

ných štol. 

U měrových systémů byla metrická soustava za-

vedena v našich zemích až od roku l876, předtím 

se užívalo pro měření délek a určováni ploch tzv. 

sáhové míry. Na území dnešní Ostravy tehdy 

s ohledem na rozdílné státní uspořádání se používaly 

tři sáhové systémy. (Sáhová jednotka byla 

v hornické mluvě označována jako látro, v dalším 

textu se přidržíme obecnějšího termínu „sáh“ – pozn. 

aut.). Všecky druhy sáhových měr (o) byly děleny 

dále na stopy (!), palce (!!) a čárky (!!!), případně 

na body (!!!!).  

Ve slezské části revíru byl jako báňská míra vět-

šinou používán šťavnický (uherský) sáh. Po zavedení 

metrické míry byla jeho přepočítávací hodnota 

na metrickou míru určena nařízením uherského mi-

nisterstva zemědělství, průmyslu a obchodu ze dne 

14. ledna 1876 č. 18 984/1875: 1 uherský sáh 

1o = 2,0258 m.  

Tato míra se dělila, zkráceně označováno:

 1°= 6' = 72"= 864'"  

V moravské části revíru se používal převážně 

vídeňský sáh, který byl zákonnou mírou v rakouské 

monarchii od r. 1764. Po zavedení metrické míry byl 

zjištěn přepočítací poměr a normován zákonem z 

23. VII. 1871 (Reichsgesetzblatt 16-1872, str. 29-

Obr. 1. Územní členění Ostravska. Zdroj: Publikace: Ze slezských 
pout, r. 1912, upraveno 



BULLETIN SDMG Strana 7  

34:). Podle tohoto zákona se všechny míry přepočítá-

valy podle tohoto poměru: 1 vídeňský sáh  

1o =  ,896 484 m. 

Tato míra se dělila podle stejných poměrů jako 

uherský sáh. 

V hlučínské části revíru byla v důlním měření 

před zavedením metrické míry používána pruská 

sáhová soustava. Ta se dělila odlišně od rakouské 

a uherské, a to v poměrech dle zkráceného označová-

ní 1o  = 8! = 80!! = 800!!!. 

Přechod na jednotnou metrickou soustavu byl 

uskutečněn ve shodné době jako v Rakousku-

Uhersku. Přepočítací poměr na metrickou míru byl 

1 pruský sáh 1o = 2,0924 m.  

Dělení kruhu na 24 hodin vycházelo z délky dne, 

(oproti dnešním 360o nebo 400g) s podělením hodiny 

na 15 dílků (dnes stupně). Někdy byly světové strany 

v popisech označovány proti dnešku odlišně, např.: 

zemský sever - půlnoční, jih - polední, východ - jitřní 

a západ – večerní strana.  

Magnetická deklinace v nejstarších mapách 

se neuváděla. 

2.2 Důlní mapování 

Při mapování se pro měření situace na povrchu 

i v dole ve štolách se ostravské části revíru používalo 

polygonálních pořadů, jež byly zaměřovány pomocí 

závěsných hornických kompasů, posazených 

na šňůře, napjaté mezi polygonovými body. Pro mě-

ření převýšení mezi body se používalo svahování. 

Délky se měřily po napnuté šňůře pomocí měřických 

řetězů či přesněji měřickými latěmi. Terénní situace 

byla dokreslována metodou á la vue (spatřením). 

Tvar reliéfu území byl znázorňován šrafováním. 

Pro dobývaná ložiska se strmým či polostrmým ulo-

žením uhelných slojí se zhotovovaly kromě půdorys-

ných i nárysné mapy. Někdy se do map zakreslovaly 

profily důlních děl a svislé řezy hornickým pohořím. 
2  

Pro zákres se používalo několik druhů měřítek, 

která byla odvozena od výše uvedených místních 

měrových systémů. Základním u soustav vídeňské 

a šťavnické bylo měřítko 1 : 2880 s vynásobením dle 

potřeby dvěma nebo třemi, dle účelu mapy a rozleh-

losti zobrazovaného území na měřítka 1 : 1 440 

a 1 : 720. Nejčastěji bylo využito měřítka 1 : 1 440. 

V hlučínské části revíru se používala odlišná měřítka 

1 : 3 200, 1 : 1600, 1 : 800. Nejčastěji bylo používá-

no měřítko 1 : 1 600. 

3.3.  UUKÁZKYKÁZKY  MAPMAP  ZZ  DOBYDOBY  PŘEDPŘED  ZAČÁT-ZAČÁT-

KEMKEM  TĚŽBYTĚŽBY  UHLÍUHLÍ  

3.1. Veduta Moravské Ostravy 

Z předhornického období pochází pozoruhod-

ná umělecká veduta Moravské Ostravy z r. 1728, 

nakreslená neznámým autorem. Grafické dílo před-

stavuje věrné nárysné zobrazení pohledu na město 

v širším zorném úhlu, viz obr. 2. Pohled na město 

vychází z místa soutoku řeky Ostravice s řekou Luči-

nou. Podle dobového zvyku jsou v nákresu uvedeny 

formou vysvětlivek jednotlivé významné objekty 

města, např. kostel sv. Václava (1), budova radnice 

(4), městské brány (6, 7, 8, 9). Kresba svědčí 

o značném významu a hospodářského postavení 

města Moravské Ostravy už v té době. 

3. 2 Mapa stavby dálkové silnice Těšín-

Opava v úseku polskoostravského panství 

V rámci akce budování dálkové silniční sítě 

v rakouské monarchii byla ve slezském vévodství 

vystavěna císařská silniční magistrála, zv. chausséé 

(šoséé), spojující knížecí města Opavu a Těšín. 

Dálková silnice procházela mimo jiné i přes pol-

skoostravské panství a protínala spodní části údolí 

zv. Burňa, které bylo místem nálezů kamenného uh-

lí, viz obr. 3. Vybudována byla v letech 

1773-1776. Kolorovaná mapa, zhotovená v měřítku 

1 : 3600, byla součástí projektu na výstavbu silnice, 

který vypracoval Franz von Cerini. Její vybudování, 

kromě jiného účelu, zpřístupňovalo dopravně ložisko 

zdejšího kamenného uhlí, podstatným způsobem 

usnadňovalo zahájení těžby uhlí a rozšiřovala schop-

nost jeho odbytu do širokého okolí.■ 

Pokračování příště... 

Ing. Jaroslav Klát 

Obr. 2 Veduta Moravské Ostravy z r. 1728. Zmenšeno. Zdroj: Z1  

Obr. 3 Mapa projektu výstavby císařské silnice Těšín-Opava, r. 1773. 
Zmenšeno. Autor: Franz von Cerini. Zdroj:j Z2. 
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SPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEK   

80 

29.3.1933 
Ing. Jaroslav Klát 

Ostrava 

BBROSKVOVÝROSKVOVÝ  DORTDORT  

Velikonoce jsou za dveřmi, a protože toto číslo 

je také velikonoční, přemýšlela jsem, co dobrého 

tentokrát udělat, ať zapomeneme na dosud trvající 

zimu a nevlídné počasí. Recept na broskvový dort 

patří mezi trošku složitější a finančně náročnější, 

ale až ochutnáte, určitě uznáte, že práce  a vynalo-

žený čas se vyplatil. 

 

 Ingredience: 

 Piškotové těsto:  6 vajec, 140 g moučkového 

cukru, šťáva z 1/2 citronu, 120 g polohrubé 

mouky, tuk a mouka na vymazání a vysypání 

formy, 7,2 dl broskvového kompotu 

 Ořechové těsto:  3 vejce, 70 g moučkového 

cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 70 g mle-

tých vlašských ořechů, 1 lžíce kakaa, 2 lžíce 

rumu 

 Krém:  3 vejce, 200g moučkového cukru, 

250 g másla nebo Hery 

 Poleva:   100 g čokolády na vaření, 80 g másla 

a nebo hotová čokoládová poleva s ořechy 

(byla použita v tomto případě), bez ořechů, cit-

ronová poleva, kokos na posypání 

 

 Postup: 

Piškotové těsto připravíme následujícím způso-

bem. Z bílků vyšleháme tuhý sníh. Žloutky, cukr 

a citronovou šťávu mícháme metličkou do husté pě-

ny. Do pěny pak přidáváme postupně mouku a nako-

nec pomalu vmícháme tuhý sníh. Těsto vlijeme 

do předem vymazané a vysypané formy. Pečeme 

v předem vyhřáté troubě na 200°C  20 - 25 minut.  

Až bude upečeno, dort vyklopíme, necháme vychlad-

nout a pak rozkrojíme podélně na polovinu. 

Ořechové těsto připravíme podobně jako piškoto-

vé. Z bílků vyšleháme tuhý sníh. Žloutky, moučkový 

cukr a vanilkový cukr vyšleháme do pěny.  Do pěny 

zamícháme ořechy smíchané s kakaem a nakonec 

vmícháme tuhý sníh.  Těsto dáme do předem vyma-

zané a hrubou moukou vysypané formy (stejné jako 

u piškotového těsta) a pečeme při 160°C asi 30 mi-

nut. 

Krém - vejce s cukrem vyšleháme nad parou 

do zhoustnutí. Když hmota vychladne, přidáváme 

změklé máslo a vyšleháváme do hladké hmoty. 

První část piškotového korpusu potřeme polovi-

nou krému a poklademe na plátky nakrájenými 

broskvemi a přikryjeme ořechovým korpusem. Roze-

třeme zbylý krém, opět poklademe plátky broskví 

a přikryjeme druhou částí piškotového korpusu. Ne-

cháme vychladnout. Vychladlý dort potřeme zvole-

nou polevou a ozdobíme. 

Dobrou chuť! 

40 

18.2.1973 
Ing. Jiří Kalabis 

SD a.s., Doly Nástup Tušimice 
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