
  

 

 
 

 

Slovo úvodem – „O úvodních slovech“ 

 

Psaní úvodníků je věc náročná, zvláště když nejste ani 

Čapek, Poláček nebo alespoň Weiss. 

Nu což. Když se blíží Vánoce, tak to vyladíme do vá-

nočního sentimentu – rozzářené oči dětí, první sníh a vůně 

cukroví. V červnovém čísle se těšíme na prázdniny, v 

srpnu konstatujeme, že čas prázdnin a dovolených se prá-

vě přelomil do druhé půle a v záři hodnotíme prožitky z 

dovolené. 

 

A na jaře – prima! Jsou tu přece Velikonoce. Tak vy-

tvoříme optimistickou směs slov o čase mezi mrazem a 

táním a probouzející se přírodě. Jsme ještě jen na dohled 

novoročního bilancování, ale krteček už nám vesele hra-

boší na zahradě……SDMG je společnost odborná, tak tam 

přimícháme upoutávku na nejbližší akci a úvodník je ho-

tov. Vždyť psát úvodníky je tak lehké!? 

 

Safra. Kam jsem se to dostal……Psát úvodník je po-

řádně těžké! Uf! 

 

Takže! Jaro už je tady, krteček začíná rejdit po záho-

nech, mouchy se začínají rozplácávat na sklech automobi-

lů při jízdě nad 60km/hod, studenti začínají mít mrazení z 

maturitních zkoušek, milenci randí a rada SDMG připra-

vuje další už 19. konferenci SDMG, tentokrát v Jihlavě. 

Bližší informace najdete na www.sdmg.cz. 

 

Svět je tak krásný a psaní úvodníků tak těžké! 

 

Vaše redakční rada 

   

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

 
Informace 

Své příspěvky, náměty a rady 

zasílejte laskavě na adresu 

 

Společnost důlních měřičů a geologů 

občanské sdružení 

VŠB-TU Ostrava, HGF 
Institut geodézie a důlního měřictví 

 

Ing. Dana Sládková, Ph.D. 
e-mail: dana.sladkova@vsb.cz 

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba 
tel.: 596 995 566 

Členské příspěvky: 

Dovolujeme si Vás upozornit, že od letošního 

roku 2012 se platí členské příspěvky ve výši 300 Kč ! 
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KK  75. 75. NAROZENINÁMNAROZENINÁM  

PROFPROF. I. INGNG. J. JANAANA  SSCHENKACHENKA, CS, CSCC. .   
Prof. Ing. Jan Schenk, CSc. (1937)nastoupil na Ka-

tedru důlního měřictví v roce 1960 po absolvování oboru 

Důlní měřictví na Hornické fakultě VŠB. Pracoval jako 

asistent a později jako odborný asistent, až do roku 1973. 

Za svého působení se kromě pedagogické činnosti věno-

val i výzkumu především v oblasti geometrie ložisek a 

vlivů poddolování. O výsledcích své práce referoval na 

domácích i mezinárodních konferencích.  

V roce 1974 nastupuje na Dole Hlubina v Ostravě do 

funkce vedoucího ODMG. Přes značné provozní zatížení 

prosazuje využívání výpočetní techniky pro některé opa-

kující se agendy, jako byly výpočty polygonálních pořadů, 

zprávy o ovlivnění objektů dobýváním. V roce 1977 

úspěšně obhajuje svou kandidátskou disertační práci.  

V roce 1987 přechází do VVUÚ Ostrava-Radvanice, 

kde pracuje v oddělení vlivů dobývání na důlní díla a po-

vrch. Zde si prohlubuje své znalosti v této oblasti, kdy se 

podílí na řešení řady VV úkolů z této problematiky. 

V souvislosti s útlumem činnosti Ústavu podává v roce 

1990 na HGF habilitační práci na téma „Metody zpřesňo-

vání prognózy vlivů dobývání slojí na povrch“, kterou na 

jaře 1991 úspěšně obhajuje a je jmenován docentem pro 

obor důlní měřictví a geodézie. 

V záři 1991 se vrací jako docent na katedru. Stává se 

garantem předmětů Vyšší geodézie, Geodetické sítě a po 

smrti prof. Matouše přebírá předměty Nauka o důlních 

škodách, Speciální geodézie a Měření pohybů a deformací 

v poklesové kotlině. V té době se stává garantem rozvoje 

využití digitální techniky ve výuce, vytváří programy jak 

pro výpočty vlivů poddolování, tak i některé programy 

pro cvičení z Vyšší geodézie. 

V roce 1992 byl jmenován do 3. komise ISM a v roce 

1994 zajišťoval odbornou část zasedání této komise na 9. 

kongresu ISM v Praze.  V roce 1995 se stal členem 4. 

komise ISM a pravidelně se účastní její činnosti. V roce 

1999 je na základě úspěšného profesorského řízení jmeno-

ván profesorem pro obor Geodézie a důlní měřictví. Po 

onemocnění prof. Nováka v roce 2003 jako jeho zástupce 

vede katedru a v roce 2004 je jmenován jejím vedoucím. 

V prosinci roku 2005 odchází do důchodu.  

Prof. Schenk je mezinárodně známým odborníkem o 

čemž svědčí i ocenění jeho odborných zásluh udělením 

„Śpady górniczej“ při příležitosti 10. kongresu ISM 

v Krakově roku 2000, „Bronzové pamětní medaile“ Fa-

kulty BERG v Košicích a „Pamětní medaile akademika 

Františka Čechury“ Společnosti důlních měřičů a geologů 

v roce 2006.  

V současné době udržuje aktivní kontakt s institutem 

geodézie a důlního měřictví, kde je stálým členem státni-

cové komise. Stále vypracovává oponentní posudky na 

diplomové práce, doktorské práce a také recenze na od-

borné články. 

Přejeme mu do dalších let hodně zdraví a pohody! 

 

KK  75. 75. NAROZENINÁMNAROZENINÁM  

DOCDOC. I. INGNG. E. EDUARDADUARDA  KKUBEČKYUBEČKY, CS, CSCC..  
Doc. Ing. Eduard Kubečka, CSc. 

(1937) nastoupil v roce 1960 jako stu-

dent na katedru, kde absolvoval obor 

Důlní měřictví. Vedl výuku v základních 

předmětech katedry a později přednášel 

předmět Důlní měřictví II a Měřická 

přístrojová technika. V roce 1974 obhájil 

kandidátskou disertační práci na téma 

„Rozbor přesnosti délek zejména 

s ohledem na různé způsoby komparace měřidel“. V roce 

1988 byl jmenován docentem pro obor Důlní měřictví. Po 

přestěhování školy do Poruby jako absolvent strojní prů-

myslové školy projektoval a realizoval vybavení šachtice 

a měřické chodby pro praktická cvičení studentů 

z hloubkového, připojovacího a polygonových měření. 

Vybudoval v měřické chodbě také 50 metrovou kompa-

rační základnu pro ověřování měřických pásem. Ve své 

odborné a vědecké činnosti se věnoval především otázkám 

ověřování měřidel a přesnosti polohy bodů v důlních poly-

gonových pořadech. 

Vydal skripta a učební texty především z geodézie a 

důlního měřictví, byl řešitelem a spoluřešitelem řady vě-

deckovýzkumných prací, publikoval v odborných časopi-

sech a přednášel na řadě domácích i mezinárodních konfe-

rencích. Jeho publikační činnost přestavuje více jak 50 

titulů. Byl tajemníkem i zástupcem vedoucího katedry. 

Byl členem komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajo-

by doktorských disertačních prací v oborech Důlní měřic-

tví a Inženýrská geodézie a školitelem řady doktorandů. 

V roce 2002 odešel do důchodů. Doc. Kubečka svázal 

celý svůj odborný život s VŠB-TU Ostrava odkud odešel 

po 42 letech pedagogické a vědeckovýzkumné práce, čímž 

se stal dosud nejdéle působícím pracovníkem na Institutu 

geodézie a důlního měřictví. 

Přejeme mu do dalších let hodně zdraví a pohody! 

 

VVYJDEYJDE  HHORNICKÁORNICKÁ  ROČENKAROČENKA  20112011  
Koncem března bude vydána Českým báňským úřa-

dem ve spolupráci se Zaměstnavatelským svazem důlního 

a naftového průmyslu – Společenstvem těžařů ČR ve vy-

davatelství MONTANEX a. s. Hornická ročenka 2011. 

Tato publikace, stejně jako každý rok, přináší souhrnné 

informace o ekonomickém a technickém vývoji 

v hornictví i o stavu bezpečnosti práce a provozu v roce 

2011 v  organizacích dozorovaných státní báňskou sprá-

vou. Převážná část ročenky je věnována souhrnu technic-

prof. Jan Schenk vpravo 
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ko-výrobních ukazatelů o těžbě nerostných surovin a zejmé-

na přehledu dat o organizacích, které působily v roce 2011 

na území České republiky v oblasti hornické činnosti, čin-

nosti prováděné hornickým způsobem a doprovodných čin-

ností. 

Zájemce o tuto publikaci odkazujeme na internetové 

stránky vydavatelství MONTANEX a. s.  

(www.montanex.cz). ■ 

 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ 

PPŘEHLEDŘEHLED  NOVÝCHNOVÝCH  PŘEDPISŮPŘEDPISŮ  HORNÍHOHORNÍHO  

PRÁVAPRÁVA  VV  ROCEROCE  20112011  

Novela zákona č. 61/1988 Sb. 

 

Zákon č. 184/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 

61/1988 Sb., o hornické činnosti výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 6. 

2011, je novelou, která od 1. 1. 2012, resp. 1. 1. 2014 (§ 25f 

odst. 2), významně zasahuje do několika oblasti báňského 

podnikání.  

Novela řeší některé zásadní problémové okruhy spjaté 

s projektováním a výstavbou podzemních staveb. Reaguje 

tak na nedávné mimořádné události při stavbě podzemních 

dopravních děl. Další částí novely přestavují změny 

v oblasti nakládání s výbušninami. Tyto změny vyvolaly 

zejm. příslušné dokumenty EU a na ně navazující mj. usne-

sení vlády č. 826 ze dne 16. 11. 2010, které se týká zlepšení 

předcházení teroristických hrozeb spojených s používáním 

výbušnin. Nový § 36d upravuje požadavky na zacházení 

s pyrotechnickými výrobky. Zákon podstatně konkrétněji 

upravuje definici podzemních objektů a povinnosti provo-

zovatele nebo vlastníka podzemního objektu. Tato část no-

vely tak reaguje na usnesení vlády č. 881 ze dne 13. 7. 

2009, kterým bylo uloženo ministru průmyslu a obchodu ve 

spolupráci s předsedou ČBÚ připravit návrh změny zákona 

č. 61/1988 Sb. a napravit tak nedostatky zjištěné při výkonu 

vrchního dozoru nad zajišťováním bezpečného stavu pod-

zemních objektů.  

V neposlední řadě novela přináší poměrně zásadní změ-

ny v organizaci a působnosti státní báňské správy. Snižuje 

počet OBÚ z 9 na 8, v některých případech mění místní 

příslušnost jednotlivých OBÚ, mění názvy všech OBÚ, 

upravuje jejich věcnou působnost a doplňuje některá nová 

sankční ustanovení.  

 

Od 1. 1. 2012 bude organizaci SBS tvořit ČBÚ a pouze 

8 OBÚ s následujícími názvy a územní působností: 

 

 Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a 

kraje Středočeského (dnes OBÚ v Kladně se sídlem v 

Praze), 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Ji-

hočeského (dnes OBÚ v Plzni a OBÚ v Příbrami se síd-

lem v Plzni), 

 Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 

(dnes OBÚ v Sokolově), 

 Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dnes 

OBÚ v Mostě), 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradecké-

ho a Pardubického (dnes OBÚ v Trutnově se sídlem 

v Hradci Králové), 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a 

Zlínského (dnes OBÚ v Brně, s nově přidanou územní 

působností pro Zlínský kraj od OBÚ v Ostravě, ale bez 

kraje Vysočina), 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezské-

ho a Olomouckého (dnes OBÚ v Ostravě, nově bez 

Zlínského kraje), 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 

Vysočina (dnes OBÚ v Liberci, s nově přidanou územní 

působností pro kraj Vysočina od OBÚ v Brně). 

 Vyhlášky vydané v působnosti ČBÚ 

 

Vyhláška č. 52/2011 Sb., ze dne 21. 2. 2011, kterou se 

mění vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě 

ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pra-

cích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve zně-

ní pozdějších předpisů. Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 6. 

2011. 

Vyhláška č. 176/2011 Sb., ze dne 17. 6. 2011, kterou se 

mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při 

hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 

56/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 4/1994 Sb., kte-

rou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a 

zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, 

ve znění vyhlášky č. 90/2003 Sb., a vyhláška č. 52/1997 

Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci 

hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláš-

ka nabyla účinnosti dne 1. 7. 2011. 

Vyhláška č. 394/2011 Sb., ze dne 5. 12. 2011, o sídlech 

obvodních báňských úřadů. Vyhláška nabyla účinnosti dne 

1. 1. 2012. 

Vyhláška č. 395/2011 Sb., ze dne 5. 12. 2011, kterou se 

mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provo-

zu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších 

předpisů. Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 1. 2012. 

 

Ostatní legislativní činnost 

 

V roce 2011 ČBÚ také připravoval řadu dalších práv-

Územní působnost a sídla OBÚ od 1. 1. 2012 

http://www.montanex.cz/
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ních předpisů, jejichž vyhlášení se očekává v roce 2012, 

popř. v následujících letech: 

návrh novely vyhlášky č. 298/2005 Sb. o požadavcích 

na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hor-

nické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způso-

bem a o změně některých právních předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

návrh novely vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez-

pečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způ-

sobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, 

návrh novely vyhlášky č. 49/2008 Sb., o požadavcích 

k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů; 

návrh vyhlášky o pyrotechnických výrobcích; tento 

návrh byl – s ohledem na znění § 36d zákona č. 61/1988 

Sb., zavedené zákonem č. 184/2011 Sb. - předán hlavnímu 

gestorovi, tedy MPO. 

V rámci úkolů uložených vládou ČR v Plánu legisla-

tivních prací vlády na rok 2011 připravoval ČBÚ ve spo-

lupráci s MPO a MŽP návrh věcného záměru zákona, 

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

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.■ 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ 

INFORMACE!INFORMACE!  
Časopis Zeměměřič pořádá „Geodetickou exkurzi 

do povrchového lomu i fárání do dolu hlubinného“ 

 

Zamluvený termín na Uhelné safari na povrchovém 

lomu ČSA + speciální geodetický doprovod + návštěva 

monitoringu bočních svahů lomu ČSA je na středu 18. 4. 

2012. 

Odpoledne je zajištěna návštěva na hlubinném dole 

Centrum opět s geodetickým doprovodem. 

Limit účastníků je 15 (limituje návštěva dolu). Na roz-

díl od fárání na lomu ČSA, kde lze fotit, při fárání do dolu 

Centrum fotit NELZE. 

Uhelné safari je blíže popsáno na: 

http://www.czechcoal.cz/cs/novinky/safari/index.html 

Očekávejte upřesnění geodetického programu - auto-

matický monitoring atd. Organizátor, redakce časopisu 

Zeměměřič, nezajišťuje dopravu na místo srazu nedaleko 

Litvínova. Vložné 300 Kč, předplatitelé časopisu při před-

ložení posledního čísla Zeměměřiče mají 100 Kč slevu. 

Akce je pořádána pod patronátem Ing. Jana Blína, Ph.D., 

vedoucího odboru měřictví a geoinformatiky, Coal Servi-

ces a.s. 

Sledujte Web Zeměměřiče a časopis Zeměměřič pro 

další informace a zveřejnění přihlašovacího formuláře.  

Další informace: http://www.zememeric.cz/

default.php?/clanek.php?zaznam=4095 

 

Z http://www.zememeric.cz/  do Bulletinu připravil:  

Ing. Jan Blín, Ph.D., Komise SDMG č. 3 – Důlní 

přístroje, pomůcky a mapování 

PPODZEMNÍODZEMNÍ  VÝUKOVÉVÝUKOVÉ  STŘEDISKOSTŘEDISKO  JJO-O-

SEFSEF  NEJENNEJEN  PROPRO  STUDENTYSTUDENTY  ČVUTČVUT  
Pokračování z čísla 4/2011 

3.1 URC Josef 

V roce 2010 získalo Centrum experimentální geotech-

niky (CEG) Fakulty stavební ČVUT v Praze z Operačního 

programu Podnikání a inovace dotaci na projekt vědecko-

technického parku „Regionální podzemní výzkumné cent-

rum URC Josef“ (Josef Underground Research Centre). 

URC Josef vzniklo rekonstrukcí dlouhodobě nevyuží-

vané budovy v povrchovém areálu  důlního díla štola Jo-

sef, kde již funguje vysokoškolské pracoviště „Podzemní 

výukové středisko Josef“ neboli UEF Josef (Josef Under-

ground Educational Facility). 

URC Josef navazuje na existující kapacity tohoto stře-

diska, rozšiřuje možnosti využití zprovozněných částí 

štoly a poskytuje prostory a služby podnikatelským sub-

jektům zejména z okruhu inovačních firem. Pro nově 

vznikající subjekty slouží jako podnikatelský inkubátor. 

3.1.1 Hlavní cíle URC Josef: 
 průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace 

zaměřené zejména na nové technologie, konkurence-

schopné výrobky a služby v oboru podzemních sta-

veb , 

 rychlejší transfer výsledků výzkumu k praktickým 

aplikacím, 

 trénink a rekvalifikaci pracovníků podzemních staveb, 

 marketingové aktivity, 

 expertní služby a akreditované zkušebnictví. 

V České republice ani v Evropě neexistuje vědecko-

technický park, který nabízí infrastrukturu, prostředí a 

služby jako URC Josef. Jeho jedinečnost spočívá ve 

funkční provázanosti s rozsáhlým komplexem podzem-

ních prostor UEF Josef, kde je z celkových 8 km štol již 

zprovozněno a využíváno více jak 3,5 km. 

Součinností UEF Josef a URC Josef se vytváří praco-

viště, které v reálném prostředí připravuje odborníky pro 

podzemní stavitelství a zároveň zde podnikatelské subjek-

ty nalézají prostory pro vlastní výzkum. 

Realizace projektu byla zahájena rekonstrukcí (září 

2010 – duben 2011). Rekonstruovaná budova poskytuje 

ve třech podlažích využitelné prostory o celkové ploše 

914 m2 zahrnující kancelářské prostory, multifunkční kon-

ferenční místnost, experimentální halu, akreditované labo-

ratoře a technické zázemí. Podnikatelským subjektům 

nabízí 300 m2 plochy k pronájmu. 

 Personálně a odborně zajišťuje realizaci projektu a 

následný provoz vědecko-technického parku tým pracov-

http://www.czechcoal.cz/cs/novinky/safari/index.html
http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=4095
http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=4095
http://www.zememeric.cz/
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níků CEG pod vedením prof. Ing. Jaroslava Pacovského, 

CSc. 

Partnery projektu jsou subjekty z komerční sféry 

(Metrostav,a.s.), veřejné správy (obec Chotilsko, města 

Dobříš a Příbram) a Hornické muzeum Příbram. Projekt 

podporuje International Atomic Energy Agency se sídlem 

ve Vídni a ITC School (School of Underground Waste 

Storage and Disposal) ve Švýcarsku. Role partnerů spočí-

vá v prezentaci a propagaci URC Josef a v poskytování 

zkušeností v průběhu realizace projektu, i dalších 10 let 

v době jeho udržitelnosti. 

3.2 Projekt MeziLab 

Pro využití mimořádných možností výuky a experi-

mentů v podzemí byly získány i další vysoké školy a 

v rámci projektu nazvaného „Meziuniverzitní spolupráce 

na rozvoji podzemní laboratoře Josef v oblasti ukládání 

nebezpečných látek a plynů“ byly dobudovány a upraveny 

další prostory štoly Josef. 

Zejména vznikla ve vzdálené, nejzápadnější části štoly 

v oblasti Mokrsko-západ v poslední rozrážce SP71 kvalit-

ně vybavená laboratoř se zázemím pro pracovníky a stu-

denty zúčastněných škol – MeziLab. „Místnost“ je vyba-

vena elektrickými a internetovými přípojkami, WiFi sítí, 

monitorovacími kamerami, sociálním zázemím a slouží 

jako univerzální laboratoř a pracovna pro až 10 osob. Spe-

cializovanou výuku některých předmětů a výzkumné prá-

ce zde provádí několik vysokých škol: 

 z ČVUT v Praze kromě Fakulty stavební též Fakulta 

jaderná a fyzikálně inženýrská, 

 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 

 Technická univerzita v Liberci, 

 Masarykova univerzita v Brně. 

V rámci projektu byly pořízeny různé měřicí přístroje 

a zařízení, data z některých jsou on-line přenášena pro 

další zpracování i pro výukové účely. 

V souvislosti se zpřístupňováním vzdálené části pod-

zemí v oblasti Mokrsko-západ, vybudováním MeziLabu a 

výhledem na obnovu dalších prostor ve vzdálenostech 

přesahujících 2 km od portálů vyvstaly nové požadavky 

na zajištění bezpečnosti osob. Zvažováno bylo zbudování 

únikového lezného oddělení při větrací šachtě, nakonec 

byla zvolena varianta vybudování bezpečně oddělené zá-

chranné komory v blízkosti šachty s odděleným větráním 

a nouzovým komunikačním spojením. 

4 V4 VÝUKAÝUKA  GEODÉZIEGEODÉZIE  AA  DŮLNÍHODŮLNÍHO  MĚŘIC-MĚŘIC-

TVÍTVÍ  VEVE  ŠTOLEŠTOLE  JJOSEFOSEF  
Současně s obnovováním a zpřístupňováním podzem-

ních prostor štoly Josef se nabízela možnost převést prak-

tickou výuku některých odborných předmětů studijního 

oboru geodézie a kartografie na Českém vysokém učení 

technickém v Praze do prostředí mnohem bližšího realitě. 

Především se jedná o magisterský předmět Geodézie 

v podzemních prostorách, v rámci kterého se studenti se-

znamují s důlním měřictvím, zaměřováním a mapováním 

podzemních prostor a s geodézií pro podzemní stavitel-

ství. Dále také částečně některé specializované předměty 

jako laserové scannování, inženýrsko-průmyslová geodé-

zie, kontrolní měření a měření posunů, část inženýrské 

geodézie a další. 

4.1 Počátky výuky geodézie ve štole 

Plány na výuku praktické části předmětu Geodézie 

v podzemních prostorách, jehož garantem je doc. Pavel 

Hánek, Csc., byly začleněny již do příprav provozu obno-

vené štoly Josef v r. 2007. Krátce po zahájení provozu 

byly stabilizovány některé výškové, polohové a kombino-

vané body v tehdy zpřístupněné části podzemních chodeb 

(cca 600 m v části Čelina-západ), z toho řada bodů se 

stropní stabilizací (v úzkých rozrážkách). V široké části 

páteřní štoly (blízko portálu) byly v několika profilech 

osazeny konvergenční značky (tunelářské terčíky) pro 

možnost výuky současných měřických postupů při raž-

bách tunelů. 

Jelikož se ale nepodařilo upravit studijní plány, hodi-

nové dotace na praktickou výuku a rozvrhy, výuka měření 

zde probíhala jen velmi zřídka a spíše jako „bonus“ 

k běžné výuce (která se uskutečňuje převážně přímo 

v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze), popř. studenti 

štolu Josef navštívili formou exkursí. Dosavadní měřická 

síť tak byla využita spíše jen občasně pro bakalářské a 

diplomové práce a zřídka i pro další experimentální měře-

ní. Síť nebyla dále rozvíjena a dokonce ani řádně připoje-

na do S-JTSK ani k ČSNS. 

Mezitím došlo k podstatnému rozšíření provozovaných 

prostor a tím se také otevřely další (potenciální) možnosti 

pro využití areálu štoly i pro geodetická měření. Vzhle-

dem k tomu, že v důlním díle není provozována těžba, 

není povinností ustanovit funkci hlavního důlního měřiče 

– v důsledku čehož ale není v nových prostorách praktic-

ky použitelné bodové pole. 

Absence HDM pro areál štoly Josef spolu s výrazným 

rozšířením rozsahu prostor vedl mimo jiné i k tomu, že 

pracovišti schází jednotné bodové pole i jednotná mapová 

dokumentace současného stavu. Pro projektanty a dodava-

telské firmy bývá někdy problematické výškově a poloho-

vě připojit dílčí stavební úpravy, které stále v díle probíha-

jí. 

4.2 Plány a výhled rozvoje výuky a měřic-

tví 

V letošním roce (2011) poprvé proběhla ve štole Josef 

(malá) část praktických měření v rámci povinného před-

mětu geodézie v podzemních prostorách. Jednalo se o 

úlohu nazvanou prorážkový polygon, která napodobuje 

typický úkol důlních měřičů. Bylo tím potvrzeno, že pro-

Obrázek 5: záchranná komora 
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vádět studentská měření takových úloh v přiměřeném ča-

sovém rozsahu je možné, lze organizovat a řídit i několik 

měřických čet. To vzbuzuje naději, že se do štoly postup-

ně přesune více výuky. 

V současnosti je připravován projekt na vybudování 

kvalitního bodového pole a veškeré geodetické infrastruk-

tury což má umožnit jednak plnohodnotnou a moderní 

výuku příslušných odborných geodetických předmětů a 

navíc zajistit pro štolu Josef aktuální a dlouhodobě udržo-

vanou digitální jednotnou důlně-měřickou dokumentaci. 

Mezi nejpodstatnější součásti připravovaného návrhu 

patří: 

 zbudování odbočného nivelačního pořadu od sítě 

ČSNS k portálům díla Josef a trvalá stabilizace jeho 

bodů pro spolehlivé výškové připojení a dlouhodobou 

ověřitelnost, 

 vybudování portálové lokální sítě s pilířovou stabiliza-

cí podstatných bodů – tato síť má být konfigurována 

víceúčelově tak, aby v členité povrchové části areálu 

mohla také simulovat primární vytyčovací systém pro 

náročné inženýrské stavby (nejen podzemní), nebo 

vztažnou přehradní mikrotriangulační síť (pozorované 

body fiktivního vodního díla budou na strmém svahu 

nad portály), navíc má sloužit i jako kalibrační pole 

pro laserové scannery, 

 vybudování podzemní polygonové sítě s různými dru-

hy stabilizací bodů – v různých částech štol budou jak 

historické tak současné podlahové, stropní i boční sta-

bilizace používané v dolech nebo v tunelářství, 

 vybudování dostatečně hustého výškového bodového 

pole v povrchových a hlavně podzemních částech díla, 

 v první, nejširší části páteřní štoly osazení úplných 

profilů konvergenčních značek (tunelářských terčíků), 

NCC bočních stabilizací, měřických stolků a konzol, 

 úprava a doplnění větrací šachty o přípravky pro kla-

sické i laserové provažování a hloubkové připojení, 

 a řada dalších úprav a doplnění, jakož i základní zamě-

ření všech nových sítí a bodů. 

 

Další podstatnou součástí má být návrh, výběr a poří-

zení vhodných softwarových nástrojů pro vyhotovení a 

vedení plně digitální datové a mapové měřické dokumen-

tace. Obsah dokumentace nebude podléhat tak častým 

změnám jako v provozovaných důlních dílech, nicméně 

už dnes velký a stále rostoucí počet experimentů instalo-

vaných různými subjekty v díle Josef zaslouží pečlivou 

lokalizaci a evidenci. Všestranný databázový a grafický 

systém bude sloužit podle přidělených přístupových práv 

jak správcům díla, projektovým partnerům, provozovate-

lům experimentů, tak studentům geodézie a kartografie a 

hlavně geoinformatiky (ale i dalších oborů). 

Nedílnou,  ale náročnou součástí příprav musí být ná-

vrh úprav časových rozvrhů studia a obsahů praktických 

cvičení odborných zeměměřických předmětů tak, aby po-

tenciál areálu štoly Josef pro výuku mohl být maximálně 

využit. 

Zázemí má sloužit především výuce a experimentům 

studentů zeměměřických oborů, ale i pro studenty oborů 

stavebních bude užitečné, pokud se v reálném prostředí 

seznámí s nezastupitelnou úlohou geodézie v podzemním 

stavitelství a s jejími základními postupy a principy, které 

se mnohdy značně liší od geodézie ve stavebnictví na po-

vrchu. 

ZZÁVĚRÁVĚR  
Cílem příspěvku bylo podat širší odborné veřejnosti 

informaci o existenci nového podzemního výukového a 

výzkumného univerzitního pracoviště, jakých ve světě 

mnoho není. Pro zájemce jsou v kapitole  citovány 

podrobnější informace o geologii a o historii. 

Pracoviště je značně multi- a mezi-oborové, zcela jistě 

i důlní měřictví a obecně geodézie v podzemních prosto-

rách si v tomto areálu najde důstojné místo a pomůže stu-

dentům lépe pochopit praktické problémy a získat doved-

nosti v reálném prostředí a snad je i více motivovat a za-

ujmout. 

Nicméně štola Josef je zaměřena nejen na výuku ale 

i na výzkumné úkoly v různých oborech a může výzkum-

níkům a firmám poskytnout reálné experimentální prostře-

dí, které je ale vybaveno veškerým zázemím, které jinde 

obtížně naleznou. Možnosti dalšího rozvoje a spolupráce 

jsou stále otevřené… 

Tento článek vyšel ve sborníku referátů 18. konference 

SDMG 2011 v Praze. ■ 

Ing. Tomáš Jiříkovský, Ph.D. 

 

MMĚŘENÍĚŘENÍ  GEOMETRIEGEOMETRIE  HLAVNÍHOHLAVNÍHO  DŮL-DŮL-

NÍHONÍHO  VENTILÁTORUVENTILÁTORU  NANA  DOLEDOLE  ČSM ČSM ––  

JJIHIH  POMOCÍPOMOCÍ  LASERŮLASERŮ  

1 D1 DŮLŮL  ČSM ČSM ––  JJIHIH  
Důl ČSM je činný černouhelný důl společnosti OKD, 

který se nachází ve východní části karvinské dílčí pánve a 

je organizačně členěn na dva těžební závody. Důlní závod 

Sever a důlní závod Jih (obr. 1). Dobývací prostor se roz-

prostírá v katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice a 

Chotěbuz. Díky rozsáhlé investiční výstavbě především v 

90. letech a po roce 2000 se předpokládá životnost dolu 

nejméně do roku 2028. 

2 H2 HLAVNÍLAVNÍ  DŮLNÍDŮLNÍ  VENTILÁTORVENTILÁTOR  
Podle vyhlášky č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů musí mít každý důl samostatný větrní systém. 

Nuceným větráním dolů jsou zajištěny vhodné pracovní 

podmínky a předepsané složení důlního ovzduší. Větrání 

se realizuje pomocí hlavního důlního ventilátoru (HDV) 

Obr. 1   Pohled na těžní věž dolu ČSM - Jih 
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umístěného většinou u hlavního výdušného důlního díla. 

Z bezpečnostních důvodů musí být každé důlní dílo vyba-

veno i záložním HDV. 

 V pravidelných lhůtách musí být kontrolována 

funkčnost každého HDV. Jednou z nejdůležitějších částí 

kontroly je i měření geometrie a souososti pohonu (obr. 2) 

a ventilátoru (obr. 3).  

Při tomto měření se v současnosti s velkou výhodou 

používají nejmodernější laserová zařízení. Mezi jejich 

největší výhody patří velmi vysoká přesnost, rychlost a 

srozumitelnost měřených hodnot.  

3 M3 MĚŘENÍĚŘENÍ  GEOMETRIEGEOMETRIE  HDVHDV  
Měření geometrie hlavního důlního ventilátoru spočívá 

v kontrole ustavení pohonu a vlastního ventilátoru. Měří 

se hodnoty paralelního a úhlového přesazení jak 

v horizontální rovině, tak v rovině vertikální.  

Hlavní důlní ventilátor na dole ČSM – Jih se skládá 

z elektromotoru K2001 a ventilátoru ARA2 3550 od spo-

lečnosti H+R Ostroj, spol. s r.o., Opava. 

3.1 Postup měření 

Vlastní měření HDV na dole ČSM – Jih proběhlo 21. 

10. 2011 a skládalo se ze základního a kontrolního měře-

ní. Pro měření byl použit systém E710 od firmy EasyLaser 

(obr. 4). 

Tento systém obsahuje dvě měřící jednotky (movable 

and stationary), vyhodnocovací jednotku, držáky na hříde-

le s řetězy a další příslušenství. Celý systém je propojen 

pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ®. 

Měření probíhá v několika fázích. Nejprve se pomocí 

řetězů připevní konzole měřících jednotek na hřídel moto-

ru a nosný hřídel ventilátoru. Na tyto držáky se nasunou 

měřící jednotky (obr. 5) a to tak, že jednotka označena 

„Movable“(pohyblivý) se nasazuje na konzolu připevně-

nou k hřídeli motoru a jednotka „Stationary“ (stabilní) na 

konzolu upevněnou k nosné hřídeli ventilátoru. 

Takto připravené měřící jednotky se pomocí technolo-

gie Bluetooth ® propojí 

s vyhodnocovací jednot-

kou, celý měřící systém 

se zapne a zvolí se vhod-

ný program pro měření. 

Při tomto měření byl 

zvolen program 

„Horizontal“. Pomocí 

stavěcích šroubů lasero-

vého paprsku se paprsek 

vycházející z měřící jed-

notky „Stationary“ 

usměrní tak, aby dopadal 

na citlivou plochu jednotky „Movable“ a naopak. 

Dále se pomocí svinovacího metru změří vzdálenosti 

od jednotky „Stationary“ a to k jednotce „Movable“, dále 

k první patce motoru a na konec k druhé patce motoru. 

Tyto hodnoty se zadají do vyhodnocovací jednotky a celý 

systém je připraven k měření. 

Vlastní měření se provádí ve třech na sebe kolmých 

polohách měřících jednotek. Polohy jsou označeny stejně 

jako tři základní hodnoty na ciferníku hodin, tedy 9, 12 a 

3 h, při pohledu na stacionární stroj (S) od stroje pohybli-

vého (M). Do těchto poloh se měřící jednotky urovnávají 

pomocí integrovaných libel. Ve všech třech polohách se 

pomocí laserů změří vzdálenost mezi oběma měřícími 

jednotkami.  

 ■ Pokračování příště. 

Ing. Rostislav Dandoš 

Obr. 2   Pohon HDV na dole ČSM – Jih 

Obr. 3   Ventilátor  

Obr. 4   EasyLaser E710 

Obr. 5   Rozmístění jednotek Movable a 
Stationary  
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12.2.1937 prof. Ing. Jan Schenk, CSc. (Ostrava) 

UUDĚLENÍDĚLENÍ  ČESTNÉHOČESTNÉHO  ČLENSTVÍČLENSTVÍ 

 

Dne 17. 3. 2012 Rada SDMG rozhodla, ve smyslu 

stanov společnosti, o udělení čestného členství těmto vý-

znamným odborníkům v oboru: 

           

prof. Ing. Josef Novák, CSc. 

 

prof. Ing. Ivo Černý, CSc. 

 

prof. Ing. Jan Schenk, CSc. 

 

prof. Ing. Štefan Sokol, Ph.D. 

 

dr hab. inž, prof. Andrzej Kowalski 

 

doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc. 

 

Ing. Jaroslav Klát 

 

Ing. Miroslav Klvaňa 

 

Ing. Josef Štáf 

 

Ing. Zdeněk Zícha 

 

Rada SDMG čestným členům děkuje za dosavadní 

práci pro obor důlní měřictví a udělením čestného členství 

vyjadřuje uznání jejich mimořádných zásluh pro rozvoj 

oboru a Společnosti DMG. 

 

Podle Stanov Společnosti důlních měřičů a geologů, 

občanského sdružení z října 2005 k právům a povinnostem 

čestného člena platí (www.sdmg.cz): 

 

Čl. 4 

Čestné členství 

 

/1/ Čestným členem Společnosti se může stát občan 

 České republiky i cizinec, který má mimořádné 

 zásluhy o rozvoj Společnosti nebo o rozvoj oboru. 

 Čestné členství uděluje Rada Společnosti. 

 

/2/ Práva a povinnosti čestného člena: 

 

 a) čestný člen má stejná práva a povinnosti jako 

       individuální člen, 

 b) čestný člen je zbaven povinnosti platit členské 

        příspěvky. 
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1.4.1957 Vavrouch Miroslav (Coal Services, a.s.) 

40 

3.1.1972 Češpiva Jan (Coal Services, a.s.) 

25 

5.1.1987 Kessler Marek (Coal Services, a.s.) 

30 

9.3.1982 Jelínek Jan (Coal Services, a.s.) 
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9.3.1977 Blínová Petra Bc. (Coal Services, a.s.) 

14.3.1977 
Ing. Tomáš Jiříkovský, Ph.D. 

(ČVUT Praha) 

http://www.sdmg.cz/

