
  

 

   

Vážené kolegyně a kolegové, 
 
opět jsme na konci roku, a jaký ten rok byl, to si určitě 

každý sám uvědomuje. Jaký bude ten další, to záleží na 
každém z nás, jak se s pracovními a životními změnami 
popere.  

Pokud se týká zhodnocení letošního roku v činnosti 
naší společnosti? Jak už to bývá každým rokem, proběhla i 
letos konference SDMG a to již devatenáctá. Společně 
jsme se sešli v Jihlavě v hotelu Gustav Mahler, v krásném 
prostředí bývalého dominikánského kláštera. Spokojeni 
byli snad všichni hosté jak s prostředím, ubytováním, 
skvělým jídlem a doufejme, že i s organizací. Mimocho-
dem, příspěvky měly velmi vysokou úroveň – jako obvyk-
le. Podrobnosti o průběhu konference najdete uprostřed 
tohoto čísla. 

Číslo devatenáct nás upozorňuje na to, že příští rok se 
bude konat výroční dvacátá konference SDMG. Proto se 
snažíme tuto naši jubilejní konferenci uspořádat v trochu 
jiném duchu, než tomu bylo doposud. Více se k tomu do-
zvíte v průběhu roku, až přípravy budou v plném proudu. 
Kde se konference bude konat? Samozřejmě hledáme mís-
to, které je svou hornickou historií hodně bohaté. Určitě se 
nám to povede, alespoň v to věříme. Tak nám držte palce, 
ať vše dobře dopadne. 

V příštím roce pořádají němečtí důlní měřiči ve dnech 
16. - 20. 9. 2013 již 15. Kongres ISM. Podrobnosti jsou na   
http://www.ism-germany-2013.de   

A co na závěr? Samozřejmě přání. Přání všeho dobré-
ho do nového roku 2013, hlavně hodně zdraví, štěstí a 
lásky a ať se splní pokud možno všechna Vaše přání, která 
máte na srdci. Přejeme také hodně optimismu, úspěchů, 
k tomu pevné nervy a ať Vás nic a nikdo neodradí od Va-
šeho konání. A jak bylo řečeno v jednou slovenském seri-
álu, hlavně „vydržať“. 

Vaše redakční rada SDMG 
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UUHELNÉHELNÉ  SAFARISAFARI  AA  DŮLNĚDŮLNĚ--MĚŘICKÁMĚŘICKÁ  

ČINNOSTČINNOST  VEVE  SKUPINĚSKUPINĚ  CCZECHZECH  CCOALOAL  

Jak jsme vás již informovali o připravované 

akci v Bulletinu číslo 1/2012, proběhla v dubnu 

exkurze na lomu ČSA, Litvínovská  uhelná a.s. 

Přání uspořádat návštěvu povrchového hnědouhel-

ného lomu pod Krušnými horami pronesl šéfre-

daktor Zeměměřiče při návštěvě tunelu Blanka, 

které jsme se za skupinu Czech Coal zúčastnili. 

Prohlídka lomu Československé armády byla při-

pravena přiměřeně v rozsahu tzv. Uhelného safari, 

které společnost Czech Coal úspěšně pořádá již 

několik let. Během domlouvání termínu a rozsahu 

návštěvy s redakcí, byla do programu zařazena i 

návštěva posledního hlubinného hnědouhelného 

dolu v ČR, dolu Centrum, který je také součástí 

vlastnické skupiny Czech Coal. Garantem akce byl 

Ing. Jan Blín, Ph.D., vedoucí odboru měřictví a 

geoinformatiky Coal Services a.s. a vedoucí 3. 

komise Společnosti důlních měřičů a geologů. 

Uhelné safari se pořádá pro zájemce o návštěvu 

povrchového uhelného lomu od roku 2009 a zá-

jemci se mohou na bezplatnou prohlídku 

s průvodcem přihlásit na internetové adrese 

www.czechcoal.cz, kde je popis jednotlivých tras, 

přehled termínů a užitečné pokyny pro návštěvní-

ky. V roce 2012 byly trasa č. 1 – lom ČSA a trasa 

č. 2 – lom Vršany, doplněny o trasu č. 3 – rekulti-

vace. Naše „zeměměřická“ exkurze přibližně kopí-

rovala trasu č. 1 včetně výkladu odborného prů-

vodce z Uhelného safari. Odbornou stránku exkur-

ze, seznámení s důlně-měřickou činností, zajistili 

Ing. Petr Stanislav a Ing. Josef Blín. První zastáv-

kou byla tzv. vyhlídka, ze které je výhled na celý 

lom; stranu skrývkovou, stranu dobývací 

(uhelnou) a stranu zakládací. Lom Československé 

armády (ČSA) má více jak stoletou historii a 

v současné době produkuje ročně 4 - 5 milionů tun 

hnědého uhlí o výhřevnosti kolem 17,5 MJ/kg. 

S touto těžbou uhlí souvisí odtěžení okolo 16 mili-

onů m3 nadložních zemin a jejich následné založe-

ní na vnitřní výsypku lomu. Nadložní zeminy jsou 

tvořeny šedými jíly a jílovci, které jsou místně 

proloženy vrstvami pelosideritů. Na straně skrýv-

kové jsou nasazena dvě kolesová rýpadla KU 800 

s kráčivým podvozkem a hodinovým výkonem 2 

500 m3 těžených hmot. Tyto největší stroje na lo-

kalitě jsou se svou výškou 51,3 m, délkou 160 m a 

hmotností 4 300 t pravděpodobně největší atrakcí 

prohlídky a návštěvník si tyto parametry uvědomí 

až v bezprostřední blízkosti u stroje. Rýpadlo 

s dobývacím kolesem o průměru 13 m je schopno 

odtěžit skrývkový řez vysoký až 32 m. Na rozhra-

ní skrývky a uhelné sloje je nasazeno korečkové 

rýpadlo RK 5 000 s kráčivým typem podvozku 

a hodinovým výkonem 2 000 m3 těžených hmot. 

Rýpadlo s výškou 40 m, délkou 160 m a hmotností 

5 500 t je schopné odtěžovat nadložní zeminy jak 

ve výškovém řezu, tak v hloubkovém řezu. Díky 

korečkovému výložníku je rýpadlo schopné zčistit 

hlavu uhelné sloje od nadložních zemin bez zby-

tečných ztrát. Na uhelných řezech jsou nasazena 

tři kolesová rýpadla KU 300 s housenicovým ty-

pem podvozku a hodinovým výkonem 1 200 tun 

uhlí. Uhelná sloj je mocná kolem 30 m a uhelná 

rýpadla těží buď rostlou sloj nebo uhelnou sloj již 

v minulosti přerubanou hlubinným způsobem hlu-

binnými doly Maršál Koněv, Quido nebo Elly. 

Na zakládací straně jsou nasazeny tři zakladače 

ZP 6600 s kráčivým typem podvozku a hodino-

vým výkonem 2 500 m3 zakládaných hmot. 

Důlně-měřická činnost se řídí podle Vyhlášky 

Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., ze dne 

13. května 1992, o důlně měřické dokumentaci při 

hornické činnosti a některých činnostech provádě-

ných hornickým způsobem. Základní mapovací 

metodou pro lom a blízké okolí je letecké měřické 

snímkování (LMS), jehož výsledkem je digitální 

model terénu. Celá lokalita je aktualizovaná každé 

dva měsíce. Potřebné změnové stavy, v období 

mezi LMS, jsou zaměřovány pomocí GNSS nebo 

pomocí totálních stanic. Zpracování mapových 

podkladů je prováděno v programu MicroStation, 

výsledky jsou předávány do geografického infor-

mačního systému a následně i archivovány. 

Nad rámec běžné prohlídky (Uhelné safari) by-

la do exkurze zařazena prohlídka monitorovací 

stanice pro automatické sledování bočních svahů 

lomu ČSA. Nadložní sedimenty nad uhelnou slojí, 

prudce se zvedající po úbočí Krušných hor až 

k výchozu, vytváří boční svahy lomu se sníženou 

stabilitou. Tyto boční svahy jsou od roku 2005 

osazeny soustavou odrazných hranolů (v současné 

době 64 kusů) a každou hodinu jsou tyto odrazné 

hranoly automaticky proměřovány robotickou to-

tální stanicí Leica TCA 2003 umístěnou 

v monitorovacím stanovišti. To je tvořeno uzavře-

Obr. 1: rýpadla 

http://www.czechcoal.cz
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nou kovovou prosklenou konstrukcí s PC, klimati-

zací, zabezpečovacím zařízením a ostatním zaříze-

ním nutným pro celoroční provoz totální stanice. 

Ovládací a vyhodnocovací software každou hodi-

nu sleduje změnové stavy v poloze odrazných hra-

nolů osazených na bočním svahu lomu a při pře-

kročení limitních hodnot upozorní e-mailem, popř. 

SMS zprávou příslušné pracovníky. Každý den 

se výsledky měření odesílají automaticky do Vý-

zkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě 

k dlouhodobému sledování stability bočních svahů 

lomu. 

Poblíž monitorovací stanice účastníky exkurze 

zaujal instalovaný odražeč z projektu dálkového 

průzkumu Země, který probíhá ve spolupráci 

s Českým vysokým učením technickým v Praze. 

V současné době je instalováno jedenáct pevných 

odražečů v širším okolí lomu ČSA. 

Tím byla ukončena prohlídka povrchového 

hnědouhelného lomu a mohli jsme se přesunout 

do hlubinného provozu dolu Centrum. 

Do hlubiny dolu jsme, po nutném seznámení 

se sebezáchranným přístrojem, důlním svítidlem 

a ostatními ochrannými prostředky, sfárali v době 

střídání ranní a odpolední směny, takže na navští-

vených pracovištích jsme nezastihli žádnou osád-

ku a pasové dopravníky a důlní stroje byly zasta-

vené. Díky tomu neobvyklé ticho hlubinného pro-

vozu poskytlo prostor k výkladu průvodce 

a k zodpovídání otázek. Historie dolu Centrum 

sahá až do roku 1888, kdy byl založen Anglo – 

rakouskou bankou se sídlem ve Vídni. První uhlí 

bylo vytěženo o rok později a v roce 1890 se maji-

telem stává Severočeská uhelná společnost. Důl 

se úspěšně rozvíjel a postupně k němu byla připo-

jena dolová pole sousedních dolů Humboldt I, 

Humboldt II a Kolumbus. Na rozdíl od mnoha ji-

ných dolů, jejichž název podlehl politické situaci 

dané doby, si důl Centrum udržel svůj název 

po celou dobu své existence. Uhelná sloj, mocná 

30 – 35 m, je na ložisku Centrum ploše uložená 

v hloubce okolo 160 m pod povrchem. V současné 

době má důl dvě vtažné jámy Centrum I a Cent-

rum II a jednu výdušnou jámu č. XII. Během exis-

tence dolu se při dobývání hnědého uhlí vystřídalo 

několik dobývacích metod a v současné době 

se těží dobývací metodou stěnováním 

s vypouštěním mezistropu. S pomocí stěnového 

komplexu, který se skládá z dobývacího kombaj-

nu, stěnového a podstěnového hřeblového doprav-

níku a mechanizované posuvné nadstropové vý-

ztuže, je uhelná sloj rozrušována, nakládána a ná-

sledně transportována pomocí pasových dopravní-

ků do hlubinných zásobníků a odtud pomocí důl-

ních vozíků těžní jamou na povrch. V době exkur-

ze byl provozovaný stěnový porub již v závěrečné 

fázi dotěžení a tak jsme si prohlédli i nový stěnový 

porub připravený k nastěhování stěnové technolo-

gie. Pro ražbu důlních děl jsou nasazeny dva razící 

kombajny PK-3r. V době exkurze nebyla ražba 

důlního díla v provozu, razící kombajn jsme 

si prohlédli nasazený na tzv. přibírce chodby, 

tj. udržování plného profilu důlního díla. Protože 

hlavní pracovní náplň důlního měřiče v hlubině se 

realizuje právě při ražbě důlních děl, byla připra-

vena na již vyražené chodbě ukázka zadávání 

technických parametrů pro ražbu, tzv. směr 

a průzor. Hlavní měřické metody používané 

v hlubině jsou polygonový pořad a geometrická 

nivelace ze středu. Body bodového pole jsou stabi-

lizovány ve stropě důlního díla a z důvodu nemož-

nosti používání elektronických přístrojů 

v prostředí uhelného dolu se měření provádí po-

mocí optických teodolitů Zeiss Theo 020 a měření 

délek v polygonových pořadech pomocí 50 m 

komparovaného pásma s vícenásobným měřením 

délky s odsazovaným počátkem. 

Útlum uhelného průmyslu po roce 1989 byl 

příčinou hromadného uzavírání uhelných provozů 

a důl Centrum je v současné době posledním hně-

Obr.2: monitorovací stanice 

Obr. 3: hlubinný důl Centrum 
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douhelným hlubinným dolem v České republice 

s roční těžbou 400 – 500 tisíc tun uhlí. 

Po vyfárání z hlubiny většina účastníků exkur-

ze využila nabídku na prohlídku Jezera Most, 

vznikajícího napouštěním zbytkové jámy po dotě-

ženém lomu Most vodou z řeky Ohře pomocí při-

vaděče. Plánované konečné parametry nového je-

zera jsou: plocha 311 ha, max. hloubka 75 m a 

množství vody 68,9 mil. m3. Napouštění jezera 

Most by mělo být ukončeno v tomto roce. 

Důležitým parametrem úspěšnosti akce tohoto 

druhu je počasí a to nám přálo. Kromě počasí mu-

sím zmínit i pracovníky z odboru komunikace spo-

lečnosti Czech Coal a členy komise č. 3 Společ-

nosti důlních měřičů a geologů za přípravu a reali-

zaci celé exkurze. 

Závěrem mohu konstatovat, že i pro tentokrát 

se nenaplnily obavy nás průvodců, řadových za-

městnanců, zda to, co je pro nás denní rutina a sa-

mozřejmost, dokáže návštěvníky zaujmout a 

zda to dokážeme srozumitelně, ale i zajímavě sdě-

lit. Podle reakcí a ohlasů účastníků exkurze jsme 

rádi, že ano. 

Ing. Petr Stanislav, Ing. Josef Blín 

Slovo garanta akce na závěr: 

Článek o exkurzi, očima průvodců, připravili 

Ing. Petr Stanislav a Ing. Josef Blín a jim patří i 

zásluha a poděkování, že exkurze zdárně proběh-

la.■ 

Ing. Jan Blín, Ph.D. 

PPŘEHLEDŘEHLED  NOVÝCHNOVÝCH  PŘEDPISŮPŘEDPISŮ  HORNÍHOHORNÍHO  

PRÁVAPRÁVA  VV  ROCEROCE  2012 2012   

Zákon č. 18/2012 Sb.  

Zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní 

správě České republiky, ze dne 20. 12. 2011, účin-

nost 1. 1. 2013. Tímto zákonem se mj. nepatrně 

mění i zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2010 Sb., 

označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní 

použití. 

Zákon č. 85/2012 Sb. 

Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhliči-

tého do přírodních horninových struktur a o změně 

některých zákonů, ze dne 7. 2. 2012, účinnost 

od 19. 4. 2012. Tímto zákonem se mj. mění i zá-

kon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání nerost-

ného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Zákon č. 350/2012 Sb. 

Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-

ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a některé související zákony, ze dne 19. 

9. 2012, účinnost od 1. 1. 2013. Tímto zákonem 

se mj. mění i zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

využívání nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. Z pohledů báňských 

organizací je podstatnou novinkou ve stavebním 

zákoně nové znění odstavce 3 § 16, který zní: 

„Působnost stavebních úřadů v dobývacích prosto-

rech vykonávají obvodní báňské úřady, jde-li 

o stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a do-

bývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zu-

šlechťování nerostů prováděných v souvislosti 

s jejich dobýváním, včetně staveb úložných míst 

pro těžební odpad, a skladů výbušnin, s výjimkou 

staveb náležejících do působnosti Ministerstva 

průmyslu a obchodu podle odstavce 2 písm. d) a 

staveb vodních děl.“.  

 

VVYHLÁŠKYYHLÁŠKY  VYDANÉVYDANÉ  VV  PŮSOBNOSTIPŮSOBNOSTI  

ČBÚČBÚ  

 

Vyhláška č. 265/2012 Sb., kterou se mění vy-

hláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpeč-

nosti provozu při činnosti prováděné hornickým 

způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpi-

sů, ze dne 20. 7. 2012, účinnost 1. 9. 2012. 

 

Ve Sbírce zákonů, částka č. 141 z 8. 11. 2012, 

byla uveřejněna: 

 vyhláška č. 378/2012 Sb., kterou se mění vy-

hláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na od-

bornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při 

hornické činnosti nebo činnosti prováděné hor-

nickým způsobem a o změně některých práv-

ních předpisů, ve znění vyhlášky 

č. 240/2006 Sb.; z důvodu jednotné úpravy po-

žadavků odborného vzdělání se doplňují do této 

vyhlášky mj. také odborné způsobilosti HDM a 

DM. V návaznosti na tuto úpravu se upravují 

požadavky ve vyhlášce č. 435/1992 Sb. Dle 

této novely mj. odborně způsobilým osobám 

nově uvedeným v § 4 písm. m) – HDM a n) – 

DM, začíná běžet lhůta ke splnění povinnosti 

stanovené v § 8 (složení periodické zkoušky 

před orgány SBS) nabytím účinnosti této vy-

hlášky. Nevykonají-li uvedené odborně způso-

bilé osoby periodickou zkoušku do 5 let od na-
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bytí účinnosti této vyhlášky (tedy 

do 30. 11. 2017), pozbývá osvědčení platnost. 

 vyhláška č. 379/2012 Sb., kterou se mění vy-

hláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné 

službě, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb., 

 vyhláška č. 380/2012 Sb., kterou se mění vy-

hláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způso-

bem, jakož i k projektování objektů a zařízení, 

které jsou součástí těchto činností, ve znění vy-

hlášky č. 298/2005 Sb., 

 vyhláška č. 381/2012 Sb., kterou se mění vy-

hláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., 

o bezpečnosti provozu elektrických technic-

kých zařízení používaných při hornické činnos-

ti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

 vyhláška č. 382/2012 Sb., kterou se mění vy-

hláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické doku-

mentaci při hornické činnosti a některých čin-

nostech prováděných hornickým způsobem, 

ve  nění pozdějších předpisů. Novela se týká 

pouze § 3 a § 4 vyhlášky, kde se odkazuje 

na  yhlášku č. 298/2005 Sb. pokud se týče po-

žadavků na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost k výkonu funkce DM a HDM. 

 

Novely nabývají účinnosti dnem 1. prosince 

2012.■ 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ 

19. 19. KONFERENCEKONFERENCE  SDMGSDMG  

Ke konání 19. konference Společnosti důlních 

měřičů a geologů jsme si tentokrát vybrali město 

Jihlava, jedno z měst s hornickou tradicí v českých 

zemích. Jihlava je známá výskytem stříbrných rud, 

které se začaly těžit v první polovině 13. století a  

poklesla koncem 14. století, kdy byly vytěženy 

nejbohatší žíly ryzího stříbra a doly postiženy ze-

mětřesením a záplavami. 

Konference probíhala ve dnech 10. 10. 2012 až 

12. 10. 2012 v prostorách bývalého dominikánské-

ho kláštera hotelu Gustav Mahler (obr. 2). Klášter 

dominikánů s kostelem Povýšení sv. Kříže byl 

pravděpodobně založen ve čtyřicátých letech 13. 

století. Do dnešní doby se dochoval raně gotický 

kostel Povýšení svatého Kříže a barokní konvent 

kláštera, dnes adaptovaný na hotel 

(zdroj http://www.dedictvivysociny.cz). 

Konferenci zahájil předseda Ing. Martin Vru-

bel, Ph.D. přivítáním všech 58 hostů, jak českých 

tak i slovenských. 

Obr. 1   Pohled na Jihlavu 

Obr. 2   Hotel Gustav Mahler 

Obr. 3  Z jednání konference 

Obr. 4   Diplom čestného členství 

http://www.dedictvivysociny.cz
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Po zahájení následovalo předávání diplomu 

„Čestného členství“ (obr. 4), které bylo uděleno 

poprvé v historii Společnosti.  

„Čestným členem“  podle Stanov Společnosti 

důlních měřičů a geologů, občanského sdružení 

ze dne 1. 9. 2006, čl. 4, se může Čestným členem 

stát občan České republiky, i cizinec, který 

má  mimořádné zásluhy o rozvoj Společnosti nebo 

o rozvoj oboru. Čestný člen má stejná práva a po-

vinnosti jako individuální člen a je zbaven povin-

nosti platit členské příspěvky. 

Na konferenci byly diplomy předány prof. Ing. 

J. Schenkovi, CSc. (obr. 5), prof. Ing. I. Černému, 

CS.c, prof. Ing. Š. Sokolovi, Ph.D., Ing. M. Klva-

ňovi a Ing. J. Klátovi (obr. 6). Nepřítomným prof. 

J. Novákovi, CSc., doc. E. Gavlovskému, 

Ing. Z. Zíchovi, Ing. J. Štáfovi a prof. A. Kowal-

skému. 

Po úvodních slovech následoval blok odbor-

ných přednášek. Během konání konference bylo 

odpřednášeno 21 referátů. Referáty byly zaměřeny 

na historii důlního měřictví, oblast hlubinného do-

bývání, na fotogrammetrii a jiné obory. K příleži-

tosti šedesátého výročí otevření studijního oboru 

důlní měřictví v rámci studia horního inženýrství 

na Hornické fakultě Vysoké školy báňské 

v Ostravě byl zaměřen referát prof. Ing. I. Černé-

ho, CSc. a Ing. J. Kláta, který jej i přednesl. Vyty-

čováním tunelů od antiky po dobu Rudolfa II 

se zabýval doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.  Mimo jiné 

se zde v tomto článku objevuje pojem 

„groma“ (obr. 7), přístroj k vytyčování pravých a 

přímých úhlů. Proč se o tom zmiňuji, na medaili 

akademika F. Čechury je na rubu zobrazen právě 

měřič s gromou (obr 8).  

Obr. 5  Prof. Schenk s diplomem 

Obr. 6   Předávání diplomů 

Obr. 7   Měřič s gromou 

Obr. 8.   Rub medaile Akademika. F. Čechury 

Obr. 9   Přednášející Ing. Ježko a diskutující prof. Sokol 
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Konference se zúčastnili i zástupci firem  

GEFOS, a.s. se svou prezentací, GeoTec-GS, a.s.  

a GEOTRONICS Praha, s.r.o. Odborné přednášky 

byly doprovázeny bohatou diskusí (obr. 9,10). 

Kromě odborného programu byla pro účastníky 

přichystána návštěva muzea Vysočiny. 

K zajímavým expozicím muzea patřila určitě ex-

pozice geologie Českomoravské vrchoviny (obr. 

11), i když svou velikostí a komplexností se nedá 

absolutně přirovnat ke geologickým sbírkám Fran-

tiška Pošepného na VŠB – TU Ostrava. 

Večer byl pro hosty zpestřen bohatým rautem 

(Obr. 12) a živou hudbou (Obr. 13). Tančili snad 

všichni a bylo vidět, že se i dobře baví.  

Po zábavě odpočinek a ráno opět blok předná-

šek. 

Konferenci ukončil předseda Ing. Martin Vru-

bel. Poděkoval všem zúčastněným za vzornou 

účast a debaty v průběhu konference a se slovy 

„Zdař Bůh“ se se všemi rozloučil. ■ 

Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

Obr. 10   Prof. černý v živé diskusi 

Obr. 11   Z geologických sbírek 

Obr. 12   Raut 

Obr. 13   V plném tanečním zápalu 

Obr. 14. Ing. Markéta Michalusová se svou prezentací 
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Jménem redakce a všech 

důlních měřičů a geologů 

přejeme oslavencům a 

jejich rodinám pevné 

65 

16.11.1947 
Václav Čermák 

SD a.s., Doly Nástup Tušimice 

VVÁNOČNÍÁNOČNÍ  PUNČPUNČ  

Původem indický nápoj si na počátku 17. sto-

letí oblíbili Angličané (odtud punch), kteří si ho 

nedokázali odepřít ani ve své vlasti, odkud se 

rychle rozšířil do dalších zemí Evropy. Původně 

se nápoj vyráběl z pěti ingrediencí: Alkoholu, 

cukru, citronu, vody nebo čaje a koření. Zpočátku 

se k výrobě užívalo víno či brandy, ale kolem 

roku 1655 se začal používat jamajský rum a 

„moderní“ pojetí punče bylo na světě. 

Dnes na světě najdeme několik originálních 

rumových punčů, například Planterův punč, Ba-

janský (Barbadoský) rumový punč či Karibský 

rumový punč. Ovšem Barbadoský punč patří 

k těm úplně nejstarším zástupcům rumových pun-

čů a jeho recept si Angličané dokonce zveršovali. 

Vyrábí se z jednoho dílu limetkové šťávy, dvou 

dílů cukru, tří dílů rumu (samozřejmě barbadoské-

ho) a čtyř dílů vody. Planterův punč se zase míchá 

z rumu, citronového, ananasového, pomerančové-

ho a limetkového džusu, grenadiny, sody, curacaa, 
Angostura bitters a kajenského pepře. (zdroj: 

http://www.mlsanicko.cz). 

Jak si tedy vyrobit takový domácí český punč? 

Existuje celá řada zaručeně „pravých“ receptů 

na vánoční punč. My tady nabízíme punč ze zdroje 

http://www.receptyonline.cz: 

2 dl rumu, 50 ml červeného vína, 200 g cukru, 

750 ml slabého černého čaje, 3 ks pomeranče, 

2 ks hřebíčku, 1 ks celé skořice, 1 ks citrónu. 

 

Do hrnce nalijeme, předem uvařený, slabý čer-

ný čaj, přidáme cukr, ze dvou pomerančů a citrónu 

ostrouhanou a dobře umytou kůru, skořici a hřebí-

ček. Cca 5 minut vše povaříme. Pak směs prolije-

me sítkem do jiné nádoby, přilijeme víno a na ohni 

přivedeme téměř k bodu varu, pak odstavíme. Při-

lijeme šťávu z pomerančů a citrónu, zamícháme. 

Horký punč nalijeme do předem vyhřátých sklenic 

a nakonec do jednotlivých porcí podělíme rum. 

Ihned podáváme. 

„Na zdraví !“ 

40 

22.11.1972 
Lucie Havlíčková 

SD a.s., Doly Nástup Tušimice 

50 

1.11.1962 
Ing. Helena Větrovská 

SD a.s., Doly Nástup Tušimice 

15.12.1962 
Ing. Milan Větrovský 

SD a.s., Doly Nástup Tušimice 

24.12.1962 
Jana Hábová 

Coal Services, a.s 

45 

20.12.1967 
Ing. Pavel Strahlheim 

SD a.s., Doly Bílina 

mailto:dana.vrublova@vsb.cz
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