
  

 

 
 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

 

 když se mi chce vzpomenout na léta minulá života 

naší Společnosti, je právě tato doba, konec starého a začá-

tek nového roku vpravdě příhodná. Máme za sebou již 

dvacet konferencí Společnosti. Nepamatuji se, že by se na 

některé neřešily důležité profesní, či společenské úkoly. 

Jsme obor, který se v posledních dvaceti letech, zásluhou 

nové špičkové techniky a nových úkolů velmi dynamicky 

rozvíjel, takže bylo stále co řešit. 

A když připomenu, že se v tomto roce konal již pat-

náctý kongres, mezinárodní, společností a organizací důl-

ních měřičů celého světa ( pro lingvisty ISM ), jehož čle-

nem máme čest býti od jeho založení, mám pocit, že jsem 

v dobré společnosti kolegyň a kolegů, která dobře funguje 

a to již velice dlouhou dobu. Můžeme se i pochlubit, že 

v současné době úspěšně řešíme podobné úkoly 

s podobnou technikou jako svět. Kvalitní referáty na po-

sledním kongresu v Aachen byly toho důkazem. 

Vrátím-li se k naší Společnosti. Bylo velice moudré, že 

funguje od začátku na třech pilířích stability – Báňský 

úřad, fakulty geodetických a báňských oborů a lidé praxe. 

Vždy zde fungovali ti, kterým o něco šlo, ti kteří chtěli 

našemu oboru pomoci. A jsem rád, že okolo sebe na kon-

ferencích vidím mladší kolegyně a kolegy, kteří jsou 

ochotni v této činnosti dále pokračovat a aktivně se podílet 

na fungování naší Společnosti. 

 

Pohodové prožití svátků Vánočních a šťastný Nový 

rok Vám přeje 

Vilém Středa a redakční rada SDMG 

   

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: 

Dovolujeme si Vás upozornit, že od roku 2011 se platí 

členské příspěvky ve výši 300 Kč ! 

 

 číslo účtu: 10836071/0100 

 VS: 2013 

 poznámka: jméno platícího 

 Společenský koutek 
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Kongres ISM 2013 zKongres ISM 2013 z  pohledu One pohledu One 

Day DelegateDay Delegate  
XV. mezinárodního kongresu ISM, který se konal 

ve dnech 16. – 20. září 2013 relativně nedaleko, konkrétně 

v Aachen v Německu, jsem se zúčastnil jen jako jedno-

denní delegát, a to za účelem prezentace příspěvku o nové 

metodě určování středu kyvu při připojovacím a usměrňo-

vacím měření. Mohu tedy zprostředkovat pouze část kon-

gresu, ale věřím, že i to pomůže udělat si představu těm, 

kteří neměli ani tuto možnost. 

Přicestovali jsme přes noc z pondělí na úterý, poslední 

úsek cesty s navigací, která nás přivedla na zadanou adre-

su (jak to ostatně navigace dělají) a dokonce jsme měli 

i kde zaparkovat. Začalo to skvěle. Po krátké obhlídce 

místa jsme ale zjistili, že použitá adresa je adresa sídla 

organizátora, tj. katedry důlního měřictví tamní vysoké 

školy. Dějiště kongresu je samozřejmě jinde. Naštěstí 

jsme při konzultací s mapou zjistili, že hledané místo není 

příliš daleko, takže jsme se vydali zjistit co a jak pěšky. 

Ani ne za 15 minut jsme dorazili na správné místo – kon-

ferenční centrum Eurogress (Obr. 1). 

Zaregistrovali jsme se a s „cedulkou na krku“ podnikli 

obhlídku vnitřních prostor. Ve vestibulu měly stánky 

s prezentacemi různé firmy (Obr. 2), v patře pak další fir-

my, které se zřejmě nevešly do přízemí, a zejména něco 

jako „posterová sekce“(Obr. 3). 

Jelikož jsem měl asi 2 hodiny do přednesení příspěv-

ku, zajímalo mě, ve kterém sále se mám hlásit. Sál nebylo 

těžké najít, přízemí je jen jedno… U vstupu již byla při-

pravena tabule s programem a přes první příspěvek zářila 

žlutá nálepka „Canceled“. Hmm, jde to rychleji, než jsem 

čekal, dokonce začínám dopolední blok. Nevadí, budu to 

mít dřív za sebou. Zvědavost mi samozřejmě nedala 

a nahlédl jsem dovnitř (Obr. 4). Možná chyba. Při tom 

pohledu mě lehce sevřelo a trochu se ozvalo i sucho 

v krku. Čekal jsem to poněkud komornější… 

Bohužel angličtina stále není něco, v čem bych se cítil 

jako ryba ve vodě, takže lehčí nervozita se při pohledu na 

sál ozvala. Nebylo však času na stres, hbitě jsme vyzvedli 

batůžky s programem, prospekty, USB flash diskem 

od Leicy, odznáčky a perníkem (cukrářský výrobek 

s logem kongresu…) a vydali se zpět k autu, abychom se 

„hodili do gala“ a zanedlouho se vrátili jako seriózní 

účastníci kongresu. 

Ve vestibulu v přízemí bylo možno si dát dle libosti 

kávu, čaj, příp. coca-colu, fantu nebo ochucené vody, ovo-

ce (červená a zelená jablka) a na stolcích rozmístěných 

středem vestibulu byly vytrvale doplňovány misky 

se sladkostmi k zakousnutí (oplatky, čokoládky, sušenky 

apod.) Teplá káva s takovými chuťovkami se po nočním 

cestování opravdu hodila a nezůstalo u jedné. Čas do pre-

zentace příspěvku uběhl tak rychle, že nebyl ani čas pře-

mýšlet, zda a jak to člověk zvládne. 

Obr. 1 – Vstup do kongresové haly  

Obr. 2 - Stánky vystavujících firem 

Obr. 3 - Postery a stánky v patře 

Obr. 4 - Pohled do hlavního sálu 

Obr. 5 - Moje maličkost při vystoupení 
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11:00 - jde se na to (Obr.5)! Musím říct, že nejhorší 

byla první věta, možná dvě, pak už to šlo. Každopádně 

dobrá zkušenost. 

Po přednesení příspěvku předal předsedající obálku 

s děkovným listem za účast (Obr. 6) a obrázkem 

s průmyslovou tématikou (Obr. 7), jehož kvality ani auto-

ra nejsem schopen ocenit. 

Od této chvíle jsem si mohl začít kongres užívat, a 

přestože jsem předtím zrovna stres necítil, teď to bylo 

přeci jen o hodně příjemnější. Prohlídka stánků firem, 

vyslechnutí vybraných příspěvků z programu, občerstvo-

vání a také oběd (Obr. 8). Zaujalo mě řešení oběda. Žádný 

hromadný přesun někam, ale mezi účastníky ve vestibulu 

roznesly hostesky (i „hostesáci“) misky s nevelkou porcí 

jídla, takové minimum, co přece sní každý, a kdo chtěl, 

mohl si po snězení nabrat, kolik potřeboval. Řekl bych 

jednoduché a elegantní řešení. 

Po odborném programu následoval volitelný, jak si 

kdo vybral. Já se zapsal na prohlídku města. Bohužel 

v němčině, protože prohlídka v angličtině byla už 

v pondělí. S postojem „i když nerozumím, aspoň něco 

uvidím“ čekám v 15:15 před vstupem na organizovaný 

odchod. Cestou k oficiálnímu místu srazu v centru zjišťu-

ji, že mám opět štěstí. Jde s námi skupina Rusů, kteří mají 

překladatele z němčiny. Těch 9 let ruštiny ve škole se zas 

jednou hodí a tak z prohlídky města nevnímám jen 

„zvuky“, ale i informace. Protože moc nepřeje počasí a 

prší, trávíme začátek prohlídky v muzeu. Zjišťuji, že Aa-

chen je mnohem starší město, než mě vůbec napadlo a 

prohlížíme si především historické relikviáře (Obr. 9). 

Po muzeu ještě prohlídka katedrály (Obr. 10) a krátká 

procházka městem (Obr. 11) k radnici (Obr. 12), kde ve-

čer proběhne oficiální zahájení kongresu. 

 

 

Přestože už moc neprší, zima je pěkně vlezlá, takže už 

počkám v teple radnice na večerní program. 

Ani to netrvalo dlouho a 18:30 je tu. Na začátek něco 

k zakousnutí – jednohubky slušného výběru a trochu chut-

ného moku. Německé pivo neriskuji, sázím na jistotu a 

sklenka červeného to jistí. 

Obr. 6 - Děkovný list 

Obr. 7 - Obrázek… 

Obr. 8 - Obědový "příděl" 

Obr. 9 - Relikviáře v muzeu 

Obr. 10 - Katedrála zevnitř a z venku 

Obr. 12 - Radnice 

Obr. 11 - Z prohlídky města 
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Po úvodním minirautíku usedáme na přichystané židle 

a oficiální zahájení začíná. Slova se ujímá prezident ISM 

prof. Dr. Axel Preusse (Obr. 14) a dostavuje se zklamání. 

Mluví pouze německy! Měl jsem zato, že oficiálním jazy-

kem kongresu je angličtina… Nechci už rušit program 

vstáváním pro bezdrátovou sadu sluchátek s překladem, 

takže dál mohu zprostředkovat pouze „obraz“. 

Po úvodní řeči promlouvá starostka Aachen a ještě pár 

významných (mně nic neříkajících) osobností. Lehkou 

„vlnu odporu“ vzbudila v sále krátká přednáška jednoho 

profesora o využívání energie z vody a slunce, zejména 

pak část o jejím uchovávání, kde se snažil o provázání 

s důlním měřictvím a mluvil (německy s prezentací 

v angličtině) o výstavbě obřích podzemních akumulátorů 

ve formě pístu o průměru 500 m, nejlépe v rostlé žule, pod 

který by se v době přebytku energie čerpala voda a vlastní 

vahou pístu by se pak tak získaná polohová energie pístu 

mohla zpětně využít. Technické detaily, jak takový píst 

v masivu vyrobit a utěsnit, pan profesor lehce pominul. 

Pokud se to někomu zdá málo, fantasmagorická prezenta-

ce končila myšlenkou využít jako píst třeba stolovou horu, 

kde jsou rozměry monumentální a tím i možné množství 

uložené energie. Pohled do sálu na účastníky pohybující 

hlavou zleva doprava a zpět hovoří za vše. 

Po projevech došlo také na kulturní část. S poměrně 

velkým „hlukem“ napochodovala kapela vyoblékaná 

do historických vojenských uniforem (Obr. 15). Zahráli 

(Obr. 16), provedli slavnostní pasování vybraných osob-

ností (Obr. 17) a s podobným humbukem zase odpocho-

dovali. 

Po krátké závěrečné řeči se účastníci rozptýlili 

do družně komunikujících skupin konzumujíce zbylé ob-

čerstvení, které ochotně roznášely usměvavé hostesky. 

S kým jsem se chtěl pozdravit, toho jsem pozdravil, hlad 

nemám a s pitím raději opatrně, takže kolem 20:45 vyrá-

žím na ubytovnu. Cestou začíná opět lehce pršet a mě 

čeká (což v tuto chvíli ještě nevím) téměř ¾ hodiny kolem 

noční výpadovky z Aachen. Moji dva spolucestovatelé již 

kolem ubytování vše vyřídili, takže jen beru kufr z auta a 

po teplé sprše slastně uléhám. Mám toho za noc a den tak 

akorát… 

Ráno zpět do konferenčního centra, tentokrát společně 

a autem. Je to o poznání lepší než večerní túra. Ranní káva 

nemůže uškodit a něco na zub k tomu také potěší. Odbor-

ný program běží ve stejném schématu jako včera. Čekáme 

na přednesení příspěvku kolegy Blína a čas si krátíme také 

prohlídkou stánků vystavujících firem. Došlo i na krátkou 

diskusi u stánku s automatizovaným člunem s GNNS apa-

raturou a echolotem pro zaměřování zatopených ploch, ale 

z obchodu sešlo… Po příspěvku a zkonstatování, že 

všechny naplánované úkoly byly splněny, nasedáme 

do auta a vyrážíme směr ČR. Příští „sraz“ v Brisbane. 

 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

Obr. 13 - Prostor sálu ve 2. patře radnice 

Obr. 14 - prof. Dr. Axel Preusse při úvodním proslovu 

Obr. 15 - Nástup... 

Obr. 16 - … a vystoupení kapely 

Obr. 17 - Slavnostní pasování 

Obr. 18 - Co zbylo z kongresu ■ 
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Přehled nových předpisů horního Přehled nových předpisů horního 

práva vpráva v  roce 2013 roce 2013   

Zákon č. 498/2012 Sb., 

kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyu-

žití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozděj-

ších předpisů, ze dne 4. listopadu 2012, účinnost 15. 1. 

2013. Touto novelou horního zákona bylo z tohoto zákona 

odstraněno ustanovení § 31 odst. 4 písm. b) o tom, že 

pro účely dobývání výhradního ložiska byla organizace 

oprávněna nabývat pro plnění úkolů stanovených tímto 

zákonem nemovitostí nebo práv k nemovitostem rozhod-

nutím o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva. 

Dále touto novelou byl odstraněn z horního zákona v § 33 

odst. 4 o tom, že nedojde-li k dohodě mezi organizací a 

fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou vlastní-

ky dotčených pozemků a nemovitostí a převažuje-li veřej-

ný zájem na využití výhradního ložiska nad oprávněným 

zájmem vlastníka pozemků a jiných nemovitostí, postupu-

je se podle § 31 odst. 4. 

Zákon č. 83/2013 Sb.,  

o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní 

použití, ze 13. března 2013, účinnost 5. 4. 2013. EK přija-

la dne 4. dubna 2008 směrnici 2008/43/ES, kterou 

se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém 

pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní pou-

žití. Tato byla do českého právního řádu transponována 

zákonem č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti 

výbušnin pro civilní použití, který nabyl účinnosti dnem 

5. dubna 2012. Po vyhodnocení stavu provádění této 

směrnice dospěla EK k závěru, že tato právní úprava nad-

měrně zatíží podnikatelský sektor. Přistoupila tedy k přije-

tí směrnice 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou 

se mění směrnice 2008/43/ES, jež byla uveřejněna 

v Úředním věstníku EU dne 23. února 2012. Transpozici 

směrnice 2012/4/EU do právního řádu ČR původně navr-

hoval ČBÚ provést novelizací zákona č. 146/2010 

Sb. Po  vypořádání zásadních připomínek k tomuto návr-

hu zákona, vznesených v rámci mezirezortního připomín-

kového řízení, se však tato varianta ukázala jako nevhod-

ná. Proto přistoupil ČBÚ k předložení návrhu nového zá-

kona, jenž nahradil zákon č. 146/2010 Sb., se zavedením 

základního rámce povinností s odpovídajícími daty počát-

ku plnění těchto povinností dle příslušných směrnic 

2008/43/ES a 2012/4/EU, a současně který umožňuje vy-

dat odpovídající prováděcí právní předpis, jenž by stanovil 

bližší požadavky na jednoznačné označování výbušnin 

(nařízení vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jedno-

značné označování výbušnin pro civilní použití). 

Zákon č. 168/2013 Sb., 

kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání 

s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ze dne 

16. května 2013, účinnost 21. 6. 2013 mimo novely § 18 -

 Kontrolní činnost  - účinnost od 1. 1. 2014. Novelizace je 

zpracována na základě výzvy EK v níž konstatovala, že 

neúplným a/nebo nesprávným provedením některých usta-

novení směrnice EP a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 

2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změ-

ně směrnice 2004/35/ES Česká republika nesplnila povin-

nosti, které pro ni vyplývají. 

Zákon č. 257/2013 Sb., 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o katastru nemovitostí, ze dne 3. července 2013, 

účinnost od 1. 1. 2014. Od 1. 1. 2014 vstupuje v účinnost 

nový zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon). V souvislosti s přijetím tohoto zákona 

dochází ke stejnému datu rovněž ke změně zákona 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 257/2013 Sb. Tímto zákonem byl do horního zákona 

doplněn 

 odstavec 4 v § 16, který zní „Orgán, který stanovil 

chráněné ložiskové území, zašle potřebné podklady 

pro zápis do katastru příslušnému katastrálnímu úřa-

du.“, 

 odstavec 4 v § 25, který zní „Orgán, který stanovil 

dobývací prostor, zašle potřebné podklady pro zápis 

do katastru příslušnému katastrálnímu úřadu.“. 

 

Orgánů SBS se týká ustanovení o dobývacím prostoru. 

Informace o tom, že na pozemku je stanoven DP, 

se v katastru nemovitostí eviduje u pozemku údaji o jeho 

způsobu využití.  Podle § 28 odst. 2 katastrálního zákona 

musí být nemovitosti v listinách označeny podle § 8 uve-

deného zákona, tzn., že pozemek, ke kterému má být 

v katastru nemovitostí zapsána změna způsobu využití, 

musí být v listině označen parcelním číslem s uvedením 

názvu katastrálního území, ve kterém leží, a v případě, že 

jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou čísel-

ných řadách a jde o stavební parcelu, též údajem o této 

skutečnosti. Pokud hranice stanoveného DP není při jejím 

stanovení totožná s hranicemi pozemků evidovaných 

v katastru nemovitostí, je navíc nedílnou přílohou ohlášení 

změny způsobu využití pozemků i geometrický plán. Tyto 

podklady bude muset navrhovatel stanovení nebo změny 

DP předložit OBÚ v souladu s § 28 odst. 1 písm. d) horní-

ho zákona. 

Vyhlášky vydané vVyhlášky vydané v  působnosti ČBÚpůsobnosti ČBÚ  

Vyhláška č. 12/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpra-

vě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů, 

ze dne 10. ledna 2013, účinnost 1. 2. 2013. Novelizuje 

se pouze § 6 odst. 7 - kontrola stavu opotřebení krycích 

plechů a mřížových roštů. 

Vyhláška č. 13/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích 

k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů, ze dne 

10. ledna 2013, účinnost 1. 2. 2013. Jde o poměrně roz-

sáhlou novela o 14 novelizačních bodech. 

Nařízení vlády č. 84/2013 Sb.,  

o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin 

pro civilní použití, ze dne 27. března 2013, účinnost 

5. dubna 2013. Jedná se o prováděcí předpis k zákonu 

č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin 

pro civilní použití.■ 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ 
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XX. konference SDMGXX. konference SDMG  
Mezinárodní konference „Geodézie a Důlní měřictví 

2013“ 

U Milína – název i místopisné určení hotelu, v němž se 

ve dnech 2. – 4. 10. 2013 konala mezinárodní konference 

„Geodézie a Důlní měřictví 2013“, která současně byla 

20. konferencí Společnosti důlních měřičů a geologů 

(SDMG). Kromě Institutu geodézie a důlního měřictví 

(IGDM) Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU v Ostravě 

byly spoluorganizátory katedra geodézie Stavební fakulty 

STU v Bratislavě (KG STU), Ústav geodézie, kartografie 

a informačních systémů (ÚGKIS) Fakulty BERG TU 

v Košicích (TUKE), Katedra důlní geodézie a životního 

prostředí Hornicko-hutnické akademie v Krakově a 

Ústřední hornický institut (GIG) v Katovicích. 

 Konferenci zahájil Ing. Martin Vrubel, Ph.D., před-

seda Společnosti (obr. 1, stojící vlevo). Po zaznění stavov-

ské písně „Hornický stav budiž velebený“ připomněl 

zhruba sedmi desítkám registrovaných účastníků 

z podniků a škol Česka, Polska a Slovenska základní té-

mata, kterým se věnovaly předchozí konference v reakci 

na profesní změny a potřeby. Konstatoval, že ve srovnání 

členských zemí Mezinárodní společnosti důlních měřičů 

ISM patří tento obor v ČR ke světové špičce úrovní i vy-

bavením. 

Dále bylo předneseno 23 referátů, z toho 11 v řeči 

zahraničních autorů. Všechny jsou obsaženy ve sborníku 

(236 stran formátu A4, ISBN 978-80-248-3190-9, obr. 2), 

jehož jeden výtisk organizátoři opět věnovali do knihovny 

VÚGTK v.v.i. Zdiby. Zájemci tedy mají dobrou možnost 

se seznámit s jednotlivými příspěvky, doprovázenými 

kvalitními barevnými obrázky. V dalším textu se proto 

omezím jen na stručný přehled jednotlivých témat 

v pořadí jejich přednesení. Uvádím jméno a zaměstnavate-

le přednášejícího, v závorce jsou psána jména spoluauto-

rů, vždy se zjednodušenou titulaturou.  

Ing. J. Klát (prof. I. Černý, Ostrava) zhodnotil roz-

mach měřické služby v Ostravsko-karvinském revíru 

v letech 1945 – 2000 a připomněl nejdůležitější mezníky 

vývoje. Ing. J. Pospíšil, Ph.D. (IGDM) přítomné seznámil 

s modernizací výukových pracovišť IGDM. Dr. inż. P. 

Kalisz (mgr inż. M. Zięba, GIG) jednal o vlivu hornické 

činnosti na hlavní vodovody v Hornoslezském uhelném 

revíru. Robustní ortogonální model regresní roviny před-

stavil doc. J. Gašinec (doc. S. Gašincová, ÚGKIS). Stejní 

autoři se věnovali též přibližnému výpočtu meridiánové 

konvergence a délkového zkreslení Křovákova zobrazení. 

Ing. M. Gergeľová, PhD. (doc. Ž. Kuzevičová, 

doc. L. Kovanič, doc. Š. Kuzevič, ÚGKIS a Ústav podni-

kání a managementu, TUKE) hovořila o automatizaci 

tvorby prostorových modelů v prostředí GIS.  O defor-

mační analýze s volbou kofaktorů síťové struktury zamě-

řené GNSS referoval S. Labant, PhD. (prof. G. Weiss, 

ÚGKIS, Ing. R. Weiss, PhD., Ústav geoturizmu, TUKE). 

Doc. L. Ličev ve dvou za sebou jdoucích příspěvcích 

(J. Tomeček, T. Hudeček, J. Šivic, katedra informatiky 

VŠB-TU) seznámil s dalším vývojem obrazového systému 

FOTOMNG, využívaného pro kontrolu šachet i v chirurgii. 

Porovnáním výsledků zaměření povrchového lomu foto-

grammetricky a laserovým skenováním se zabývala 

Ing. K. Pukanská, PhD. (Ing. K. Bartoš, prof. J. Szabová, 

ÚGKIS). Námětem příspěvku dr inż. A. Kowalského 

(Ing. A. Walentek, GIG) byl vliv hlubinného dobývání 

na deformace povrchu (obr. 3).  

Obr. 1 Zahájení konference 

Obr. 2  Sborník referátů 

Obr. 3  Prof. Andrzej Kowalski se svou prezentací  
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O novém zaměření části historického jihlavského pod-

zemí referoval Ing. T. Jiřikovský, Ph.D. (Ing. T. Křemen, 

Ph.D., katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze). 

Ing. P. Strahlheim (Ing. S. Dejl, OMG, Severočeské doly 

a.s., Chomutov) přiblížil přesné nivelační měření tzv. ku-

lové dráhy (horizontálního ložiska o průměru 15,2 m) 

povrchového kolesového rypadla. Ing. M. Plakinger 

(Ing. J. Beck, Hornonitrianske bane Prievidza a.s., 

Ing. M. Fraštia, PhD., KG STU) seznámil přítomné se 

sledováním vlivů poddolování na povrch pomocí bezpilot-

ního leteckého prostředku Gatewing X100. Ing. J. Ježko, 

PhD. (KG STU) promluvil o kontrole přijímačů GNSS 

podle STN ISO 17123 a ve druhém příspěvku 

(prof. Š. Sokol, Ing. M. Bajtala, PhD., KG STU, 

Ing. P. Černota, Ph.D., IGDM) přiblížil testování roboti-

zované stanice Trimble S8 Plus Robotic podle stejné me-

zinárodní normy. Prof. Š. Sokol (Ing. M. Bajtala, PhD., 

Ing. M. Lipták, KG STU) porovnal tři geodetické metody 

(polární, pozemního skenování, digitální fotogrammetrie), 

používané pro sběr prostorových dat. RNDr. L. Plánka, 

CSc. (Ústav geodézie FS VUT v Brně) zasvěceně hovořil 

o mapách s geologickou tematikou, obsažených v Atlase 

krajiny ČR z roku 2012. Vlivem hustoty vstupních dat 

na přesnost určení objemů pomocí digitálního modelu 

reliéfu se zabýval Ing. M. Lipták (prof. Š. Sokol, 

Ing. M. Bajtala, PhD., KG STU), Ing. Josef Blín 

(Ing. Jan Blín, Ph.D. MBA, Vršanská uhelná, a.s, 

doc. M. Mikoláš, VŠB-TU Ostrava) přiblížil 3000 dní 

automatického monitoringu bočních svahů lomu ČSA 

společnosti litvínovská uhelná a.s. Ing. M. Novosad, Ph.D. 

(Ing. P. Černota, Ph.D., doc. H. Staňková, Ing. J. Pospíšil, 

Ph.D., Ing. J. Mučková, Ph.D., IGDM) referoval o připo-

jovacím a usměrňovacím měření jámou ČSA 2 a Mír 5 

pro potřeby stavby spojovacího tunelu délky cca 3 km 

mezi Doly Karviná a Darkov. Měřickým pracím na tomto 

tunelu byl věnován závěrečný referát Ing. R. Gabrysze 

(OKD a.s.). 

 Ve sborníku není otištěn text vystoupení 

Ing. N. Němcové (Ing. T. Honč, Geotronics Praha, s.r.o.), 

která představila nové technologie GNSS firmy Trimble, 

zejména model R10. Ing. F. Kobrle (Ing. D. Šantora, Ge-

fos, a.s. Praha) jednali o přesnosti měřických technologií, 

resp. o vlivu konstrukce a kvality výroby (včetně třínožek, 

stativů atd.), na přesnost měřických úkonů; ve sborníku je 

pouze anotace. 

 Tradicí konferencí SDMG je kromě podzimního 

termínu především místo konání v některém z důlních 

revírů. Příbramský rudný revír je zmiňován už roku 1321, 

těžba (zejména stříbra a olova) dosáhla rozvoje a vrcholu 

v 18. – 19. století. Ve 20. století převládla těžba uranu, 

která byla ukončena roku 1992. Mnohé z dochovaných 

hmotných svědků této významné minulosti dnes patří 

k národním kulturním a technickým památkám. Odborná 

exkurze do muzea a na doly Drkolnov (obr. 4) , Řimbaba 

(s hornickým bytem - obr. 5) a Vojtěch vzbudila u účast-

níků velký zájem. Považuji za vhodné zmínit – vedle sa-

mozřejmé profesionality – stavovskou zodpovědnost a 

především důslednost a nadšení současných i bývalých 

zaměstnanců, kteří se o zachování, obnovení a údržbu 

památek zasadili a průběžně starají.  

Příští XXI. konference SDMG a současně s ní i 

IX. sjezd SDMG se bude konat v Chomutově. Do té doby: 

 

Zdař Bůh! ■ 

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. 

 

Rádi bychom jménem redakční rady poděkovali těm, 

kteří se postarali o perfektní zajištění exkurzí a jejich 

zdárný průběh. Díky patří:  Ing. Pavlu Rusnokovi a Ing. 

Karlu Burešovi (GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.) a Ing. Kar-

lu Škvorovi (DIAMO, a.s). 

 

Článek vyšel v odborném časopise GaKO, zde jej uvá-

díme po menších úpravách a doplnění obrázky. 

Obr. 6 Pozdrav ze Svaté Hory 

Obr. 4 Vodní kolo Drkolnov 

Obr. 5 Hornický byt 
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SPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEK   

65 

19.10.1948 
Jiří Šedivý 

HASIT, Šumavské váp. a omítkárny  

 

Vánoční sudokuVánoční sudoku  

Více na christmassudoku.com. 

Horký vaječný punčHorký vaječný punč  
Ingredience pro 4 sklenice: 70 g  cukru,    3 žloutky, 

1/4 lžičky skořice, 2 lžíce citronové šťávy, 2 lžíce bílého 

rumu,  600 ml suchého bílého vína, skořice na posypání.  

Příprava: Cukr, žloutky, skořici a citronovou šťávu  

šleháme tak dlouho, až vznikne světlý hladký krém. Do 

něj vmícháme bílý rum a víno. Směs za stálého míchání 

ohřejeme (nevaříme).  Naplníme sklenice, posypeme sko-

řicí a podáváme.   

Přejeme dobrou chuť! 

 

VtipyVtipy  
O štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: "Hele 

nemáš dneska na půl dne čas?" Kamarád se diví: ,,Zrovna 

dnes, a proč?" "No já jen že mám doma postavenej betlém 

a chybí mi tam osel....."  

 

Upozorňuje doktora před Vánocemi manželka: „A né, 

že zase jako minulej rok projdeš den předem všechny dár-

ky pod rentgenem!”  

 

„Počkej, nechoď sem!” křičí na manželku z ložnice 

pan Hanák. „Já ti ještě musím zabalit ty náušnice...!” 

50 

24.10.1963 
Ing. František Dudek 

Sokolovská uhelná, a.s. 

11.11.1963 
Ing. Pavel Coufal 

SD, a.s., Doly Nástup Tušimice 

35 

15.10.1978 
Ing. Petr Kajfosz 

GEFOS, a.s.  

19.10.1978 
Ing. Lukáš Růžička 

SUBTERRA, a.s. 

17.12.1978 
Ing. Dagmar Šeligová 

VŠB-TU Ostrava 

40 

28.10.1973 
Martina Šimšálková 

SD, a.s., Doly Bílina 

45 

21.10.1968 
Ing. Janoš Marcel, Ph.D. 

ARGUS GEO SYSTÉM, s.r.o. 

22.10.1968 
Bc. Lenka Nosková 

Keramost, a.s. 

30 

21.11.1983 
Ing. Josef Blín 

Vršanská uhelná, a.s. 

29.11.1983 
Libor Doboš 

Vršanská uhelná, a.s. 
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