
  

 

 
 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

čas dovolených je tady a s tím i potřeba odpočinout 

si od každodenního shonu a nabrat co nejvíce sil 

do dalších pracovních dní. To nám ale nebrání tomu, 

abychom se jako každý rok v tuto dobu připomněli 

s novým číslem bulletinu. 

Ve dnech 13. a 14. června 2013 proběhl v hotelu 

Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem seminář pod 

názvem „Přesnost v důlním měřictví a vzdělávání 

v oboru Důlní měřictví“ pro závodní lomů a dolů, důlní 

měřiče, geology  a ostatní báňské techniky. Seminář 

proběhl nad očekávání. Přinesl konkrétní návrhy 

na úpravu a doplnění některých bodů Vyhlášky ČBÚ 

č.435/1992 Sb. „O důlně měřické dokumentaci při hor-

nické činnosti a některých činnostech prováděných hor-

nickým způsobem“. Více se dozvíte v článku k tomuto 

tématu na straně 4. 

Milou povinností je pozvání na již 20. konferenci 

SDMG. Podstatná změna je v názvu konference a to 

proto, že organizování proběhne podle stanovených 

podmínek pro konání mezinárodní konference. Konfe-

rence ponese název „Geodézie a Důlní Měřictví 2013, 

Mezinárodní konference, 20. konference Společnosti 

důlních měřičů a geologů“. Proto Vás zveme k účasti 

na této konferenci a to pokud možno aktivní formou. 

I když i ostatní, kteří budou aktivně přihlížet a pak i 

diskutovat, rádi uvidíme. Proto neváhejte, nečekejte a 

přihlášky posílejte. Konat se bude v hotelu U Milína ve 

dnech 2. až 4. 10. 2013. Více v článku na straně 5. 

Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát co nejví-

ce slunečných dnů, hodně pohody a nabrání hodně sil 

do tvůrčí činnosti na svých pracovištích. 

Redakční rada SDMG 
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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: 
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MMAPYAPY  ZZ  POČÁTKUPOČÁTKU  HORNICKÉHORNICKÉ  ČINNOS-ČINNOS-

TITI  VV  OOSTRAVĚSTRAVĚ  
(Pokračování z předchozího čísla.) 

4. D4. DŮLNÍŮLNÍ    MAPYMAPY  ZZ  OBDOBÍOBDOBÍ  VYHLEDÁVÁ-VYHLEDÁVÁ-

NÍNÍ  UHLÍUHLÍ    
První zprávu o objevu kamenného uhlí v r. 1750 

a existenci důlní štoly na Ostravsku uvedl vídeňský časopis 

Wiener Zeitung z 2. října 1850, který informoval o tom, že 

v Moravské Ostravě dne 23. září 1850 se velmi okázale slavi-

lo stoleté výročí objevení kamenouhelného ložiska a otevření 

první důlní štoly jakýmsi Boleslavem Wernerem. 

Z počátku hledali kamenné uhlí jednotlivci, případně 

amatérští prospektoři. Jedním z prvních osobností, zabývají-

cím se hledáním a snahou o využití kamenného uhlí v před-

mětné oblasti, byl hrabě Václav Kořenský. Dalším byl Franti-

šek Karel Josef sv. p. z Eichendorfu, držitel manského statku 

v Trhové Sedlnici u Příbora (dnes Dobrá), který ohlásil dne 

29. 10. 1757 nález kamenného uhlí moravskému místodrži-

telství v Brně. První úředně ověřený skutečný nález kamen-

ného uhlí s udáním místa výskytu pochází z r. 1763. Jeho 

nálezcem byl neúnavný amatérský prospektor Johann Augus-

tin, mlynář z Klimkovic u Ostravy. Úřední ověření pravosti 

nálezu provedl c. k. šichtmistr Johann Anton Alis, pověřenec 

Báňského soudu v Kutné Hoře. 

O významných hornických událostech, spočívajících 

v nálezech kamenného uhlí v letech 1753, 1758 a 1763 prav-

děpodobně na polskoostravském panství máme jen písemné 

zprávy. Mapové nákresy nalezišť asi nebyly vyhotoveny. 

Důvodem pro toto počínání může být do té doby obvyklé 

utajování míst nálezů kamenného uhlí, poněvadž šlo o nové a 

kvalitní palivo, nahrazujícího dřevěné uhlí, pocházející 

z rychle mizejících lesních komplexů v zemích koruny Čes-

ké. 

Úspěšně kutací práce proběhly až dle příkazu státu 

v letech 1767 a 1768 na polskoostravském panství. Vedeny 

byly šichtmistrem Johannem J. Lutzem. Uskutečněny byly 

v místních kopcích v údolí, zvaném Burňa. Jeho výsledky 

byly Lutzem dokumentovány v r. 1768 v mapě. Její zmenše-

nina je uvedena na obr. 4. 

Originál mapy se nachází v Zemském moravském archi-

vu v Brně. Mapa s vysvětlivkami nese název: „Grund und 

Profil-Ries über in der diesseitig k. k. Herzogthum Schlesien, 

Fürstenthum Teschen auf s. Excelenz Herrn Grafen von Wil-

zek-Polnisch Ostrau gehörigen Herrschaft befündlicher 

Schürfte Steinkohlen Gänge, nebst derselbe stehen.“ Volné 

přeložení názvu zní: Půdorysná a nárysná mapa nálezů kame-

nouhelných slojí, nakutaných na panství jeho Excelence hra-

běte pana Wilczka v Polské Ostravě v Těšínském knížectví 

v c. k. Slezském vévodství.“ Kolorovaná mapa o rozměrech 

101,5 x 87.5 cm byla vyhotovena v uherských sázích 

v měřítku 1:1688.  

Mapa tvořila přílohu k posuzovací zprávě z 14. 7. 1768 

J. Lutze, kterou zaslal Dvorské komoře ve Vídni a jež uvádě-

la výsledek kutacích prací na kamenné uhlí a místa vhodná 

pro založení těžebních štol. Mapa byla sice báňským histori-

kům známá, ale když po ní od r. 1927 začali pátrat, byla ne-

zvěstná. Objev mapy byl autorem tohoto příspěvku učiněn 

r. 2001. 

Archivní dokument je nejstarší dochovanou báňskou ma-

pou v OKR. Svým provedením a obsahem představuje důlně 

kartografický klenot s velkou historickou a vypovídací hod-

notou a má klíčový význam jako cenný zdroj poznání o stavu 

a úrovni hornické kutací činnosti a projektování těžby ka-

menného uhlí v Ostravě v druhé polovině 60. let 18. století. 

5. U5. UKÁZKYKÁZKY  DŮLNÍCHDŮLNÍCH  MAPMAP  ZZ  POČÁTKŮPOČÁTKŮ  

TĚŽBYTĚŽBY  UHLÍUHLÍ  

5.1 Hlučínský důlní revír  

Počátkem 80. let 18. století se situace v těžbě kamenného 

uhlí na Ostravsku začala schylovat k zahájení dobývání. 

V nejzápadnější části OKR na hlučínském panství (pruské 

území), jehož majitelem byl baron Johann Adam Grutschrei-

ber byly objeveny v Petřkovicích v r. 1780 rychlebským důl-

ním měřičem Schulzem dvě kamenouhelné sloje, nazvané 
Juliane a Wilhelmine. Jejich těžba začala v r. 1782. 

V Koblově na Šilheřickém panství, jehož majitelem byl 

Johann Friedrich sv. p. Eichendorf, začala těžba uhlí v 1803. 

Tato část revíru po odtržení od České koruny se dočasně 

nacházela od r. 1742 do r. 1920 na území pruského státu. 

Z počátečního období dolování v hlučínském revíru, které 

bylo prováděno štolovým způsobem, se dochovala řada vý-

znamných map, které jsou uchovávány v několika archívech. 

5.1.1 Přehledná mapa provozovaných dolů 
u Hlučína a Koblova 

Přehledná mapa pochází asi z r. 1810. Nese název 

„Situations Plan von den bei Hultschin und Koblau in Betribe 

stehenden Stein Kohlen Grube,“ volně přeloženo: „Situační 

plán provozovaných kamenouhelných dolů u Hlučína a Kob-

lova.“ Jedná se o jednu z prvních přehledných map z počátku 

dolování. Zcela první byla však přehledná mapa z r. 1799. 

Obr. 4 Půdorysná a nárysná mapa z r. 1768, zhotovené šichtmistrem 
J. J. Lutzem o výsledku kutacích prací na polskoostravském panství 
v letech 1767-1768.  

Obr. 5 Přehledná maka provozovaných dolů u Hlučína a Koblova, asi 
r. 1810, reprofoto Hornické muzeum Ostrava  
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Mapa byla vyhotovena v pruské míře v měřítku 

1 palec ku 40 sáhům (1 : 3 200) a obrazuje doly v jednotli-

vých strmých slojích, těžených ve vrchu Landek na území 

obce Petřkovice na hlučínském panství a šikmých slojích 

u obce Koblov na Šilheřovickém panství, viz obr. 5. V ní je 

kromě dolů zakreslena územní zástavba, vodoteče a dopravní 

cesty a. pomocí šraf reliéf vrchu Landek. 

5.1.2 Řez uhelným pohořím od Hlučína po Bytom 

Vertikální řez v barevném provedení zachycuje pohoří 

a úložní poměry kamenouhelných slojí v celém území 

Hornoslezského kamenouhelného revíru, viz obr. 6. Je veden 

směrem sever-jih. Má počátek na jihu v hlučínském důlním 

revíru, prochází přes rybnický důlní revír a končí na severu 

v bytomském důlním revíru u Katovic. Autorem řezu 

z r. 1816 je rychlebský důlní měřič Schulze, který je nám 

známý jako objevitel kamenouhelných slojí na jižním úpatí 

vrchu Landek v Petřkovicích v r 1780, jež začaly být těženy 

v r. 1782. 

5.1.3 Půdorysná mapa Starších hlučínských 
dolů na Landeku v Petřkovicích 

Mapa zobrazuje půdorysný průmět nejstarších hlučín-

ských štolových dolů, provozovaných jednotlivě ve  strmých 

slojích (Juliane, Wilhelmíne, Neue, Einsiedel, Stolln 

a Terezie), nacházejících se ve střední části vrchu Landek 

v Petřkovicích a jejichž provoz začal v r. 1782. Některé 

z nich mají délku až 700 m. Mapa je vyhotovena v pruské 

míře v měřítku 1 palec ku 20 sáhům (1 : 1600) a ukazuje, že 

jde o skupinu slojí k sobě přiblížených, některých až na cca 

20 m. Zobrazena jsou i ústí strmých jam na povrchu, vyraže-

ných ve slojích nahoru proti úklonu. Kolorovaná ručně na-

kreslená mapa pochází asi z r. 1820. Samostatné doly 

v jednotlivých slojích jsou od sebe barevně odlišeny, 

viz obr. 7. 

5.2 Polsko ostravský důlní revír (později 

Slezsko ostravský revír) 

Počátkem 80. let 18. století se situace v  těžbě uhlí 

na Ostravsku začala nachylovat k zahájení dobývání také 

na polskoostravském panství, jehož vlastníkem byl Franz 

hrabě Wilczek. Od r. 1780 probíhalo úsilí Martina Kühlenze, 

administrátora z Těšína o právo těžby, jež pak začala 

v r. 1785. Roku 1787 převzal dolování do vlastních rukou 

jmenovaný majitel polskoostravského panství. 6. 
Počet dochovaných map z počátečního období dolování 

v polskoostravském důlním revíru je značně menší než 

v hlučínském revíru. Bylo to zapříčiněno asi tím, že hornická 

činnost, i když začala v r. 1785, byla teprve v r. 1802 vyčle-

něna z ostatní hospodářské činnosti panství a dostala odborné 

vedení hormistrem Antonem Johnem. Některé, dříve známé 

nejstarší důlní mapy, jako např. wilczkovských dolů z 1804 

(sloje Korunní princ a Josefská) byly ztraceny. 

5.2.1 Přehledná mapka Těšínska 
Z r. 1802 pochází přehledná mapka Těšínského knížectví 

a přilehlých území v rakouském Slezsku, na níž jsou zakres-

leny provozované doly na panstvích polskoostravském, hlu-

čínském, a karvinském. Zmenšená kopie mapy je uvedena 

na obr. 9. Mapa je součástí hornické zprávy z r. 1802 uložené 

v Archiwum Panstwowem v Katowicach, oddzial v Cieszyně 

v Polsku. 

5.2.2 Mapa plánu otvírky a dobývání kame-
nouhel. dolu na polskoostravském panství 

Mapa, která je součástí výše uvedeného projektu, respek-

tive hornické zprávy a jež je ve zmenšené kopii ukázána 

na obr. 10, pochází z r. 1802. Představuje návrh otvírky a 

dobývání kamenouhelné sloje na polskoostravkém panství. 

Autorem projektu s  mapou je Johann Ruth, hornický odbor-

ník z Báňské Šťavnice v Uhrách. Popis územní situace a 

projekční návrhy jsou zapsány formou vysvětlivek 

v alfabetním pořadí přímo do mapy. Zákres je do určité míry 

hypotetický, a to s důvodu tehdejší neznalosti zdejších úlož-

ních poměrů uhelných slojí. Dobový dokument má klíčový 

význam jako cenný zdroj poznání stavu a úrovně hornické 

činnosti v Ostravě na přelomu 18 a 19. století. 

 

 

 

Obr. 6 Řez kamenouhelným pohořím, počínaje Hlučínskem (dnes ČR) 
a konče Bytomskem (dnes PR). Autor důlní měřič Scholze 1816. 

Obr. 7 Půdorysná mapa Hlučínských dolů asi z r. 1820 Zmenšeno. 
Zdroj: Soubor map Hlučínských dolů. Hornické muzeum Ostrava, fond 
důlních map Dolu Odra.  

Obr. 9 Přehledná mapa Těšínského knížectví ve Slezsku a okolí 
(Prusko, Morava). 

Obr. 10 Nákres kamenouhelného dolu s jámovou a štolovou otvírkou a 
návrh vrtného průzkumu. 
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5.2.3 Nákres dolů na polskoostravském pan-
ství 

Schematicky obrázek 11. územní situace na polskoostrav-

ském panství a okolí zachycuje ústí provozovaných důlních 

štol, jam a místní sídla, vč. dopravních cest a vodních toků. 

Obrázek je výsekem z ručního nákresu bez názvu, pocházejí-

cího asi z doby okolo r. 1830.■ 

Ing. Jaroslav Klát 

OODBORNÝDBORNÝ  SEMINÁŘSEMINÁŘ  SDMGSDMG  
Odborný seminář pod záštitou předsedy Českého báňské-

ho úřadu Ing. Ivo Pěgřímka proběhl ve dnech 13. a 

14. 6. 2013 v hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad 

Pernštejnem.  Organizace semináře proběhla ve spolupráci 

s Institutem geodézie a důlního měřictví. 

Hlavním důvodem pro zorganizování tohoto semináře 

byly požadavky ze strany ČBÚ na změnu či aktualizaci ně-

kterých oblastí ve Vyhlášce ČBÚ  č.435/1992 Sb. „O důlně 

měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých čin-

nostech prováděných hornickým způsobem“ (dále jen Vy-

hláška), která je v platnosti již více než dvacet let. 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 zcela ne-

odrážejí rozsah dnes aplikovaných měřických metod. Typic-

kým příkladem je široké využívání služby GNSS při důlně 

měřických pracích na povrchu. 

Seminář probíhal v duchu pracovního setkání důlních 

měřičů, ostatních techniků, státní báňské správy a zástupců 

firem. S prezentací na téma „Možnosti fotogrammetrického 

mapování polohopisu a výškopisu (z pohledu vyhlášky ČBÚ 

č.435/92, dle Přílohy č.2 této vyhlášky - Polohové a výškové 

měření při činnostech podle §1 na povrchu) (Obr. 1)vystoupil 

Ing. Václav Šafář z Výzkumného ústavu geodetického, topo-

grafického a kartografického (VÚ GTK, v.v.i.). 

Dále vystoupili Ing. Karel Křemen, Ing. Jan Blín, 

Ph.D. (Coal Services, a.s.) , Ing. Stanislav Dejl (SD, a.s.), 

Ing. Pavel Strahlheim (Doly Bílina, SD, a.s.). Ing. Stanislav 

Dejl a Ing. Pavel Strahlheim navrhují mj. doplnit Vyhlášku 

o nové značky (Obr. 2). 

Semináře se zúčastnily se zajímavou prezentací i firmy 

Geotronics Praha, s.r.o.  a GEFOS, a.s. Praha. Firma Geotro-

nics Praha, s.r.o. zastoupena Ing. Davidem Jindrou, předvedla 

prezentaci bezpilotního letounu Gatewing X100 užívaného 

k leteckému snímkování. Bezpilotní letoun provede zcela 

automaticky nasnímání zájmového území a to i v případě 

nepříznivého počasí (Obr.3). Vlastní pořízení kvalitních 

snímků s přesností několika cm z území o rozloze stovek 

hektarů je záležitostí desítek minut při minimálních nákla-

dech na obsluhu, dopravu a místo startu i přistání. Digitální 

snímky jsou pořizovány s velkým překrytem, takže je možné 

z nich vytvořit velmi přesný prostorový model. K vytvoření 

modelu se použije zpracovatelský software Stretchout, který 

Obr. 11 Nákres důlních štol, jam a místních sídel na polskoostravském 
panství a okolí.  

Obr. 1   Z prezentace Ing. V. Šafáře 

Obr. 2   Z prezentace Ing. S. Dejla a Ing. P. Strahlheima 

Obr. 3   Snímkování bezpilotním letounem  Gatewing X100  
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je součástí dodávky systému, přičemž je velmi snadný 

pro obsluhu. Podle typu aplikace je výsledkem zpracování 

buď digitální model reliéfu nebo ortofoto s polohovou přes-

ností až 3,3 cm. (Zdroj: www.geotronics.cz) 

Firma GEFOS, a.s. zastoupena Ing. Filipem Kobrlem 

vystoupila s prezentací na téma „Přesnost měřických techno-

logií“. V této velmi zajímavé prezentaci Ing. F. Kobrle pro-

vedl rozbory celkové přesnosti měření s ohledem na apliko-

vanou měřickou metodu, konkrétní měřický přístroj a vybra-

ný druh měřických pomůcek (stativ, třínožka, hranol) 

(obr. 4). 

Z pohledu diskuse a návrhů řešení pro doplnění Vyhlášky 

lze hodnotit seminář velmi dobře. Jak na závěr zdůraznil 

předseda Společnosti Ing. Martin Vrubel, Ph.D., všemi ná-

vrhy se bude zabývat komise složená ze zástupců Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava – Institutem 

geodézie a důlního měřictví, Státní báňské správy a Společ-

nosti důlních měřičů a geologů. Podněty budou rozděleny 

do příslušných kategorií a vznikne návrh úprav Vyhlášky. 

Bude následovat druhé kolo připomínek a může dojít 

k dalším korekcím návrhu. Poté bude návrh předán ČBÚ 

Praha pro zahájení legislativních kroků vedoucích ke změně 

Vyhlášky. 

Rada SDMG děkuje všem účastníkům semináře za aktiv-

ní přístup k řešení problematiky.■ 

Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

20. 20. KONFERENCEKONFERENCE  SDMGSDMG  
Jak již bylo v úvodu řečeno, letošní 20. konference Spo-

lečnosti důlních měřičů a geologů bude organizována 

v duchu mezinárodní konference  a podle toho nese i název. 

Na něm se dohodla Rada SDMG na zasedání konaném 7. 12. 

2012 na Českém báňském úřadě v Praze.  Důvody proč právě 

mezinárodní, jsou jednoznačné. Našich konferencí  se pravi-

delně zúčastňují hosté ze Slovenska a také z Polska a účast se 

pohybuje okolo sedmdesáti hostů.  A především to nejpod-

statnější, mezinárodní konference mají  mnohem větší váhu 

pro zaměstnance vysokých škol z hlediska hodnocení aktivit. 

Konference musí splňovat parametry stanovené pro konání 

mezinárodních konferencí. Jedná se především o zajištění 

organizátorů konference zástupci ze zahraničí včetně progra-

mového výboru.   Další změny nastanou i v odborných po-

sudcích referátů. Zde na jeden referát připadnou dva recen-

zenti, kteří sami aktivně publikují. Vzhledem k tomu, že refe-

rátů bývá od 25 výše, bude náročné všechny oponenty zajis-

tit. Ale o to se určitě s úspěchem postará Institut geodézie a 

důlního měřictví. 

  Záštitu nad konferencí přislíbili prof. Ing. Vladimír 

Slivka, CSc., dr.h.c, děkan hornicko-geologické fakulty a 

Ing. Ivo Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu Praha. 

 Konference se bude konat v hotelu U Milína ve dnech 

2. – 4. 10. 2013, asi 8 km od Příbrami (Obr. 1, 2). 

V pozvánce na www.sdmg.cz najdete i mapku, jak se dostat 

na místo určení. 

Proč jsme vybrali právě toto místo? Původně jsme chtěli 

konferenci uspořádat v Příbrami, ale jak jistě dobře víte, uby-

tování  a konferenční sál pro větší počet hostů, se snad ani 

nedá v Příbrami najít. Do Příbrami se nakonec také dostane-

me. Navštívíme zde největší hornické muzeum v České re-

publice (Obr. 3) založené v roce 1886. 

Obr.4   Z prezentace firmy GEFOS, a.s. 

Obr. 1   Hotel U Milína 

Obr. 2   Podkrovní sál – místo konání konference 

Obr. 3   Hornické muzeum v Příbrami  

Obr. 4   Svatá Hora v Příbrami  

http://www.geotronics.cz/
http://www.sdmg.cz/
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Dalším místem, které navštívíme, bude národní kulturní 

památka Svatá Hora (Obr. 4). Svatá Hora je slavné poutní 

místo a je významným centrem mariánského kultu v Evropě. 

Již více než 300 let se tyčí nad městem ve výšce asi 590 m.  

Všechny informace – pozvánku, přihlášku a pokyny pro 

zpracování referátů najdete na stránkách www.sdmg.cz. Pro-

síme všechny, kteří budou zpracovávat své příspěvky, dávejte 

je do šablony k tomu určené. 

Srdečně všechny zveme a těšíme se na shledání.■ 

Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

NNOVÁOVÁ  METODAMETODA  POZOROVÁNÍPOZOROVÁNÍ  KYVŮKYVŮ  

PROPRO  URČENÍURČENÍ  SPRÁVNÉSPRÁVNÉ  POLOHYPOLOHY  OLOV-OLOV-

NICENICE  VV  TÍŽNICITÍŽNICI  PŘIPŘI  PŘIPOJOVACÍMPŘIPOJOVACÍM  AA  

USMĚRŇOVACÍMUSMĚRŇOVACÍM  MĚŘENÍMĚŘENÍ    
S postupným dobýváním uhelných slojí ve stále větších 

hloubkách a snahou o efektivní exploataci zásob uhlí mezi 

jednotlivými velkodoly v karvinské části Ostravsko-

karvinského revíru (OKR) je nutné vzájemně mezi sebou 

propojit těžební komplexy (doly) přípravnými díly a to 

z důvodu ekonomiky, dopravy, těžby, odtěžení a větrání. 

Přesto, že jsou všechna polohová bodová pole dolů v OKR 

vedena v S-JTSK (Souřadnicový systém Jednotné trigono-

metrické sítě katastrální) je nutné pro vlastní propojení důl-

ních polí provést nové připojovací a usměrňovací měření. 

Vzhledem k hloubkám  připojovaných horizontů důlních děl, 

klimatickým podmínkám v jamách a požadované přesnosti 

promítnutého bodu v poloze byla na Institutu geodézie 

a důlního měřictví, Hornicko-geologické fakultě, VŠB – 

Technické univerzitě Ostrava vyvinuta nová metoda pozoro-

vání kyvů olovnice.  

Nová metoda využívá pro pozorování kyvů robotizovaný 

univerzální měřící přístroj a závěs pro souosé umístění vše-

směrného hranolu nad olovnicí. Olovnice kývá kolem své 

tížnice a její jednotlivé polohy jsou kontinuálně určovány 

z dat naměřených v místním souřadnicovém systému, který je 

vztažen k bodům základní orientační přímky (ZOP) na připo-

jovaném horizontu. Pro určení souřadnic bodů ZOP je směr-

ník určován pomocí gyroteodolitu. Uvedený způsob připojo-

vacího a usměrňovacího měření umožňuje rychlejší postup 

měřických prací, zvýšení bezpečnosti práce v dole 

a zjednodušení výpočetního procesu pro určení polohy olov-

nice v tížnici. 

PPODSTATAODSTATA  NOVÉNOVÉ  METODYMETODY  POZOROVÁNÍPOZOROVÁNÍ  

KYVŮKYVŮ  PROPRO  URČENÍURČENÍ  SPRÁVNÉSPRÁVNÉ  POLOHYPOLOHY  

OLOVNICEOLOVNICE  VV  TÍŽNICITÍŽNICI  PŘIPŘI  PŘIPOJOVACÍMPŘIPOJOVACÍM  

AA  USMĚRŇOVACÍMUSMĚRŇOVACÍM  MĚŘENÍMĚŘENÍ  
Nevýhody klasického pozorování kyvů olovnice a měření 

délek při připojovacím a usměrňovacím měření v jamách 

eliminuje navrhované zařízení sestavené ze závěsu pro souo-

sé umístění všesměrného hranolu (viz obr. 5), který se skládá 

ze šroubů pro centrické upevnění drátu (1), pouzdra s ložisky 

umožňujícími otáčení závěsu (2), nosných desek (3), čepu 

pro připevnění odrazného hranolu (4), všesměrného hranolu 

(5), tyčí spojujících horní a dolní nosnou desku závěsu (6) a 

upravené olovnice s plechovým obalem (7). Obal je na závěs 

umístěn proto, aby byla zajištěna stálá síla větru, působícího 

na olovnici při proměnlivém objemu závaží.  

Při promítání bodu z povrchu na připojovaný horizont 

je nejprve nutné připevnit nad ohlubeň jámy kladku 

a zarážku pro vedení drátu. Zatížený drát je zvolna spouš-

těn do jámy tak, aby nedošlo k jeho rozkývání a zachycení 

o výstroj jámy. Lepším, a prakticky prověřeným, způso-

bem je pozvolné spouštění drátu vedeného měřičem z těž-

ní klece. Tento způsob však vyžaduje dodržení všech bez-

pečnostních předpisů a opatření schválených závodním 

dolu. 

Po spuštění drátu na připojovaný horizont je provede-

no upevnění závěsu na drát a následuje postupné přidávání 

jednotlivých závaží až do požadované hmotnosti. Při zatě-

žování je nutné počítat s poměrně značným pružným pro-

dloužením drátu. Poté následuje kontrola, zda drát někde 

nedoléhá na výstroj v jámě.  

Po provedené kontrole je na připojovaném patře 

do závěsu upevněn všesměrný hranol. Pro měření délek 

na ohlubni jámy je na drát připevněn odrazný štítek. 

Na připojovaném patře je vlastní měření (pozorování 

kyvů) realizováno pomocí robotizovaného univerzálního 

měřícího přístroje. Vzhledem k tomu, že na ohlubni jámy 

se kyvy neprojeví (pohyb drátu je vzhledem k jeho délce 

zanedbatelný), je možné k vlastnímu měření polohy olov-

nice v tížnici použít jakýkoliv univerzální měřící přístroj 

vyhovující požadované přesnosti měření. 

Výchozími body pro určení polohy olovnice v tížnice 

na povrchu jsou body základní orientační přímky 

(minimálně tři body) a poloha olovnice na povrchu je pak 

určována pomocí aritmetického průměru vyrovnaného 

směru ze třech skupin měření.  

Na připojovaném horizontu je stanoviskem robotizo-

vaného univerzálního měřícího přístroje bod základní ori-

entační přímky a něm je realizováno zaměření osnovy 

směrů na body základní orientační přímky (ZOP) ve dvou 

skupinách, jehož součástí je kontinuální měření polárních 

souřadnic jednotlivých poloh olovnice v kyvu. Měření 

probíhá dle následujícího postupu (1. řada měření): 

rozkývání olovnice v jednom směru a zaměření jednot-

livých poloh olovnice v kyvu v celkovém rozsahu 10 ky-

vů, 

zaměření osnovy směrů na body ZOP ve dvou skupi-

nách, 

Obr. 5  Závěs pro souosé umístění všesměrného hranolu s olovnicí 

http://www.sdmg.cz/
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rozkývání olovnice ve směru kolmém na předcházející 

směr a zaměření jednotlivých poloh olovnice v kyvu 

v celkovém  rozsahu 10 kyvů, 

zaměření osnovy směrů na body ZOP ve dvou skupi-

nách. 

 

Výše uvedeným způsobem jsou realizovány další dvě 

řady měření. Po provedeném měření ve třech řadách 

s jedním závažím se tentýž postup opakuje ve třech řadách 

pro druhé a třetí závaží. 

Popsaný způsob měření vyžaduje použít robotizovaný 

přístroj s funkcemi ATR ‑ automatického cílení a 

LOCK ‑ sledování hranolu. Pro měření je nutné zvolit i 

časový interval mezi měřením jednotlivých poloh olovni-

ce v kyvu tak, aby hustota bodů vhodně vystihovala tra-

jektorii olovnice. Obecně je možné konstatovat, že trajek-

torie olovnice se zpřesňuje s kratším intervalem měření. 

Použitím elektrooptického dálkoměru je snížen vliv syste-

matických chyb, neboť je možno fyzikální redukce vložit 

přímo do softwaru přístroje a měřené délky jsou tak již 

o vliv výše uvedených chyb opraveny. Pro další výpočty 

je nutné opravit měřené délky také o matematické reduk-

ce, zejména pak o opravu délky z nadmořské výšky. 

Součástí takto realizovaného připojovacího a usměrňo-

vacího měření je určení směrníku základní orientační 

přímky pomocí gyroteodolitu. 

Poloha olovnice v tížnici je vypočtítána pro každou 

řadu samostatně a pro jednotlivá závaží je určena jako 

aritmetický průměr ze všech tří řad. Pro každé závaží jsou 

určeny opravy polohy olovnice od tížnice dle Wilského a 

výsledná poloha olovnice v tížnici je průměrem oprave-

ných poloh olovnice pro daná závaží. Zpracování měření 

probíhá v místním souřadnicovém systému vztaženém 

k bodům ZOP. 
Z  vypočtených souřadnic polohy olovnice v tížnici je 

určena délka sDO mezi bodem D a polohou olovnice v tížnici 

(viz obr. 6) a úhel ωD mezi body základní orientační přímky 

D, E a polohou olovnice v tížnici.  

Ze směrníku σDE určeného gyroteodolitem a úhlu ωD je 

vypočten směrník od promítaného bodu k bodu D z něhož 

probíhalo měření. Z takto vypočteného směrníku, délky sDO, 

měřených délek a úhlů na bodě D jsou pak vypočteny souřad-

nice bodu základní orientační přímky D, E a F.  

Popsaná metoda pozorování kyvů pro určení správné 

polohy olovnice v tížnici využívající závěsu pro umístění 

všesměrného hranolu nad olovnici byla vyvinuta pro podmín-

ky OKR. Podmínky pro připojovací a usměrňovací měření 

na dolech v OKR jsou specifické svou hloubkou připojova-

ných důlních děl a klimatickými podmínkami jako jsou vlh-

kost, prašnost a proměnlivá teplota v jamách. 

Navrhované řešení oproti dosud používaným metodám 

využívá nepřímého měření délek s využitím elektrooptického 

dálkoměru a přináší řadu výhod. Tyto výhody vycházejí 

z toho, že není nutné provádět některé činnosti, které byly 

nutné pro připojovací a usměrňovací měření s využitím pří-

meho měření délek a klasického pozorování kyvů olovnice. 

První a zásadní výhodou je rychlost celého procesu připojo-

vacího a usměrňovacího měření. Ryhlost procesu je přede-

vším zvýšená tím, že nejsou budovány povaly na ohlubni 

jámy, na a pod připojovaným patrem. Tím, že se nevyužívá 

přímého měření délek a není tedy potřeba instalovat aretační 

zařízení, neprobíhá výpočet polohy a následná aretace olov-

nice v tížnici v dole.  Díky tomu se zkracuje omezení činnosti 

zaměstnanců těžební organizace. V konečném důsledku men-

ší časová náročnost prací přináší i úspory ekonomické, 

zejména náklady na zaměstnance a na materiál potřebný pro 

budování povalů. Z hlediska bezpečnosti je minimalizován 

vstup pracovníků do prostoru jámy, protože při vstupu do 

jámy jsou pracovníci pouze v bezpečném prostoru střechy 

těžní klece a nevstupují nad volnou hloubku. Z uvedených 

skutečností je zřejmé, že celé měření je podstatně jednodušší, 

protože samotné sledování kyvů provádí přístroj automaticky 

bez zásahů pracovníka a veškeré měřené hodnoty jsou regis-

trovány v paměti přístroje. Následné zpracování měřených 

hodnot je přesunuto do kanceláře a probíhá až po vlastním 

měření. 

Nová metoda pozorování kyvů pro určení polohy olovni-

ce v tížnici není limitována použítím ve velkých hloubkách, 

ale může být použita i pro připojovací a usměrňovací měření 

v menších hloubkách, jako jsou např. kolektory, průzkumná 

důlní díla a ostatní podzemní stavby. 

      Výše popsaná metoda pozorování kyvů byla použita 

při realizaci připojovacího a usměrňovacího měření mezi 

jámami Mír 5 (Důl Darkov) a ČSA 2 (Důl Karviná) 

v červenci roku 2011. Z připojených a usměrněných ZOP u 

výše uvedených jam vedly kolektivy jednotlivých OMG důl-

ních podniků ražby o celkové délce 3 031 m. Z toho ze strany 

Dolu Darkov  1 580 m a ze strany Dolu Karviná 1 451 m. 

      V závěru loňského roku, přesněji 12. 12. 2012 ve 12 

hodin došlo v hloubce 870 metrů k propojení dolů Darkov a 

Karviná. Probití bylo dosaženo protičelbami v úklonu 6° 

přibližně uprostřed přímého směru důlního díla délky 

1750 m, s převýšením 196 m. 

 
Dosažené odchylky na bodě propojení byly: 

polohová 11 mm 

úhlová 20cc 

Probitím překopu bylo dokončeno propojení všech čin-

ných dolů karvinské části OKR. Spojovacím překopem bude 

do budoucna proudit veškerá těžba z lokality ČSA Dolu Kar-

viná na úpravnu uhlí Dolu Darkov. V případě potřeby bude 

sloužit také jako dopravní kanál pro obousměrnou přepravu 

materiálu, technologických celků či lidí.■ 

 

Autoři článku: Pavel Černota, Hana Staňková, Jitka 

Mučková, Miroslav Novosad, Jiří Pospíšil  

Obr. 6  Schématický náčrt připojovacího měření na povrchu a na připo-
jovaném horizontu 
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SPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEK   

65 

14.5.1948 Ing. Karel Křemen 

ZZELENÝELENÝ  CHŘESTCHŘEST  SESE  ŽLUTÝMŽLUTÝM  MELOU-MELOU-

NEMNEM  
Léto je tady, i když to někdy nevypadá, ale zdravě mů-

žeme jíst vždycky. Proto se tentokrát zaměříme na zelený 

chřest a uvedeme jednoduchý recept.  Nejdříve si ale o 

chřestu něco povíme. Chřest určitě zná každý, ale ne každý 

si jej připravuje k jídlu. Chřestové výhonky, zvané též pa-

zoušky, puky či fazochy, začíná rostlina produkovat až tři 

roky po výsevu a pak výhonky narůstají denně o patnáct 

centimetrů. Jedna rostlina roste opakovaně v průběhu dubna 

a května. Je sice červen, ale chřest dostaneme v některých 

obchodech i nyní. Čím to je, že jeden fazoch je bílý, druhý 

zelený a ten třetí dofialova? Stále jde o jednu rostlinu, barvu 

mění světlo. Zelený chřest roste volně, bílý vyrůstá zakrytý, 

proto se v něm netvoří chlorofyl. Fialový nádech získají bílé 

výhonky na světle. Zelený chřest má příjemně intenzívní 

chuť, bílý chutná o něco jemněji a je křehčí. Na vitaminy je 

bohatší chřest zelený, který má i výraznější chuť. Pět set gra-

mů zeleného chřestu obsahuje 20 % doporučené denní dávky 

vitaminu A. Chřest obsahuje takzvané antioxidanty − vitami-

ny E, C a karotenoidy. Je lehce stravitelný a má nízký obsah 

kalorií. Je vhodný jako součást redukčních diet – pět set 

gramů chřestu má pouze 90 kcal. 

A nyní recept, je jednoduchý, rychlý, zdravý a snad Vám 

bude chutnat. 

 

Ingredience pro jednu porci:  

 

 10 výhonků zeleného chřestu 

 kousek žlutého melounu 

 oříšek másla 

 5 dkg nivy 

 1 lžička hladké mouky 

 ½ dcl 10% smetany 

Příprava: 

 

Výhonky zeleného chřestu umyjeme a odkrojíme konce. 

Pokud se konce zdají tvrdší, oloupeme je asi do jedné třetiny 

Dáme je vařit do osolené vody na deset minut. Chřest musí 

být křupavý ne měkký. Mezi tím si dáme do kastrolku roz-

pustit máslo, přidáme nivu a mícháme tak dlouho, až se niva 

rozpustí. Dáme lžičku hladké mouky a nakonec zalijeme ½ 

dcl smetany. Mícháme, až bude omáčka hladká. Do omáčky 

přidáme na kostky nakrájený žlutý vodní meloun a úplně 

nakonec na malé kousíčky nakrájenou zelenou cibulku. 

Chřest položíme na talíř, zalijeme omáčkou a obložíme me-

lounem a ozdobíme zelenými bylinkami. 

 

Přejeme dobrou chuť! 

60 

27.6.1953 
Ing. Bohumil Kraus 

Coal Services, a.s. Most 

55 

5.6.1958 
Ing. Vítězslav Nešporek 

DIAMO, s.p.o.z., ODRA, O - Vítkovice 

35 

16.4.1978 
Ing. Pavel Farský 

SUBTERRA, a.s. 

26.5.1978 
Ing. Luděk Zákravský 

SUBTERRA, a.s. 
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26.5.1968 
Martina Spáčilová 

SD a.s., Doly Nástup Tušimice 

30 

15.6.1983 
DiS. Michaela Holá 

Coal Services, a.s. Most 
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