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Váţené kolegyně a kolegové, 

 

 Do rukou se Vám tentokrát dostává první číslo 

tohoto roku, ve kterém jsou čtyři neobvyklá data:  

1.1.11, 11.1.11, 1.11.11, 11.11.11, a to není vše…  vezmě-

te poslední dvojčíslí roku, v němţ jste se narodili, přidejte 

svůj věk, který v tomto roce máte mít. Výsledkem pro 

všechny bude číslo 111! Podle čínské feng shui letošní 

rok je rokem peněz. Ideální. Ještě navíc další informace. V 

letošním roce bude významným měsícem říjen. Bude mít 

pět pondělků, pět nedělí a pět sobot. Stává se to jednou za 

823 let. 

 Protoţe zahajujeme uţ dvacátý první ročník účin-

kování Bulletinu na „novinářské scéně“, můţeme hovořit 

o tradici. Tuto tradici je však třeba udrţovat, coţ se daří, 

ale hlavně díky úsilí redakční rady. Aţ na malé výjimky – 

oblast hnědouhelných dolů, státní báňské správy a Vysoké 

školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Náplň 

Bulletinu nezachycuje dostatečně ţivot a problematiku 

dalších těţebních či pracovních oblastí důlně měřické a 

geologické činnosti. Proto to dokaţte svými příspěvky. 

My je rádi otiskneme. 

 Nakonec poslední připomenutí: Nezapomeňte na 

jednu ze základních povinností člena Společnosti důlních 

měřičů a geologů – plaťte včas členské příspěvky (číslo 

účtu: 10836071/0100, VS: 2011). 

Na stránkách tohoto čísla bulletinu píšeme o dvacátém 

výročí zaloţení naší společnosti. Věříme v úspěšnost naše-

ho setkání na konferenci v Praze, coţ by mohlo být důleţi-

tým milníkem naší činnosti. Doufáme, ţe se zde sejdou 

přátelé i známí a všichni budeme na tuto událost dlouho 

vzpomínat. 

 Zdař Bůh, 

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 

Ing. Václav Mikulenka, Ph.D. 
e-mail: vaclav.mikulenka@vsb.cz 

 

 18. konference a 8. sjezd SDMG 

Připomeneme si dvacáté výročí zaloţení 

společnosti důlních měřičů a geologů. Co 

jejímu vzniku předcházelo... 

2 

 Vyšla Hornická ročenka 2010 

Převáţná část ročenky je věnována souhrnu technicko-

výrobních ukazatelů o těţbě nerostných... 

3 

 Přehled nových předpisů horního práva v roce 

2010 

Zákon upravuje systém pro jednoznačné označování a 

sledovatelnost výbušnin pro civilní pouţití a působnost 

orgánů státní správy v oblasti označování... 

3 

 Monitoring ekologické skládky 

odpadu 

Skládka „Hantály“ vznikla jako řešení 

špatného stavu všech tehdejších... 

4 

 Hornická činnost na Kounovsku 

Nejstarší historické záznamy o dolování 

na kounovsku spadají jiţ do 12. století. 

5 

 K 70. narozeninám prof. Ing. Jose-

fa  Nováka, CSc. 

7 

 K 80. narozeninám prof. Ing. Ivo Černého, CSc. 

7 

Veselé Velikonoce a spoustu 

elánu do dalších jarních 

dní Vám přeje 

        Redakční rada 
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18. 18. KONFERENCEKONFERENCE  AA  8. 8. SJEZDSJEZD  SDMGSDMG  
Letošní rok bude pro Společnost důlních měřičů a geologů 

významným rokem. Připomeneme si dvacáté výročí zalo-

ţení společnosti důlních měřičů a geologů. Co jejímu 

vzniku předcházelo, to se dozvíte aţ v Praze, a proč k to-

mu došlo, to se dozvíte v následujícím textu. Ten tehdy 

napsal první předseda SDMG Ing. Vladislav Filipec před-

sedovi ČBÚ Ing. Josefu Bartošovi. 

Tímto dopisem je řečeno mnoho o étosu, který provázel 

vznik naši společnosti. Mnohé si ale musíme připome-

nout.  

Takţe kde a kdy se tentokrát sejdeme? Kaţdý rok je to 

jinde, a protoţe společnost byla zaloţena v Praze, tak za-

jedeme po dvaceti letech do Prahy. A to do hotelu Belve-

der. Abyste si Vy, kteří si budete chtít prodlouţit víkend 

po konferenci procházkami po Praze, uţili, budeme začí-

nat ve středu v poledních hodinách obědem 5. 10. 2011 a 

skončíme v pátek také v poledních hodinách 7. 10. 2011. 

Jinak hotel Belveder, který vybrali  „kluci“ z Prahy, má 

ideální polohu na Letné, poblíţ Praţského hradu, holešo-

vického výstaviště Incheba Expo Praha, fotbalové a hoke-

jové arény Sparta, Galerie moderního umění a historické-

ho i obchodního centra Prahy. Zastávka tramvaje v bez-

prostřední blízkosti hotelu, metro C - Vltavská je pouhých 

5 minut od hotelu. Tak to jen pro vaši informaci, abyste se 

orientovali. Hotel disponuje moderními pokoji a k dispo-

zici je i 5 pokojů pro invalidní hosty.  

Program konference bude velmi bohatý. V den příjezdu 

(5.10.2011) po obědě proběhne slavnostní zahájení, které-

ho se zúčastní i předseda ČBÚ Praha pan Ing. Ivo Pěgří-

mek, který nám přislíbil svou účast. K dalším významným 

hostům bude také patřit Ing. Vít Kaštovský, Ph.D., zástup-

ce ředitele odboru hornictví a stavebnictví, z Ministerstva 

průmyslu a obchodu. Budeme se snaţit, samozřejmě, i o 

Hotel Belveder 
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účast jiných významných osobností. Ve večerních hodinách 

Vás čeká projíţďka po Vltavě na lodi Czechie a nebudete 

jen sedět a koukat, ale dáte si i něco dobrého, takţe bude 

zajištěno pohoštění ve formě rautu.  

Druhý den (6. 10. 2011) bude věnován opět odborným 

přednáškám a v odpoledních hodinách proběhne 8. sjezd 

SDMG. Takţe Vás, členové SDMG, prosím o Vaši účast. 

Večer téhoţ dne bude pokračovat ve slavnostním rázu. Spo-

lečenský večer, který bude přímo v hotelu Belveder, bude 

doprovázen hornickou kapelou „Pipáci“, kterou jistě někteří 

znáte ze známých „Skoků přes kůţi“. Proto zalovte do 

šuplíků, knihoven a různých skrýší a vytáhněte zpěvníčky 

s hornickými písničkami. Pokud je ale nenajdete, nebojte 

se, bude připraven zpěvníček. 

Třetí den, jako obvykle, snídaně, přednášky, slavnostní roz-

loučení, oběd a „hurá“ domů, nebo do Prahy na výlet. Co 

více si přát. Hlavně, aby vyšlo počasí! 

A závěrem bych chtěla říci toto - program je bohatý i nějaké 

upomínkové předměty budou (krygel, taška, …), proto mu-

síme vloţné trošku přizpůsobit. Takţe tentokrát to bude 3 

200,- Kč (3 400,- pro opozdilce) s tím, ţe tato suma bude 

zahrnovat v podstatě pouze stravu a upomínkový předmět. 

Vše ostatní (nájmy místností, výlet apod.) bude hradit po-

kladna SDMG. Přihlášku s termíny a programem, kde se 

dozvíte podrobnosti, pošleme během měsíce května a bude i 

na www.sdmg.cz a http://igdm.vsb.cz/ 

Těšíme se na Vás, 

Za redakční radu D. Sládková  

VVYŠLAYŠLA  HHORNICK[ORNICK[  ROČENKAROČENKA  2010 2010   
Koncem března byla vydána Českým báňským úřadem ve 

spolupráci se Zaměstnavatelským svazem důlního a nafto-

vého průmyslu – Společenstvem těţařů ČR ve vydavatelství 

MONTANEX a. s. Hornická ročenka 2010. Tato publikace, 

stejně jako kaţdý rok, přináší souhrnné informace o ekono-

mickém a technickém vývoji v hornictví i o stavu bezpeč-

nosti práce a provozu v roce 2010 v  organizacích dozoro-

vaných státní báňskou správou. Převáţná část ročenky je 

věnována souhrnu technicko-výrobních ukazatelů o těţbě 

nerostných surovin a zejména přehledu dat o organizacích, 

které působily v roce 2010 na území České republiky v ob-

lasti hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způ-

sobem a doprovodných činností. 

Zájemce o tuto publikaci odkazujeme na internetové strán-

ky vydavatelství MONTANEX a. s. – www.montanex.cz.■ 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ 

PPŘEHLEDŘEHLED  NOVÝCHNOVÝCH  PŘEDPISŮPŘEDPISŮ  HORNÍHOHORNÍHO  

PR[VAPR[VA  VV  ROCEROCE  2010 2010   

ZZ[KON[KON  ČČ. 146/2010 S. 146/2010 SBB..  
Zákon č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti vý-

bušnin pro civilní pouţití, transponuje do českého právního 

řádu směrnici Komise 2008/43/ES ze dne 4. 4. 2008, kterou 

se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro iden-

tifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní pouţití. Zákon 

upravuje systém pro jednoznačné označování a sledovatel-

nost výbušnin pro civilní pouţití a působnost orgánů státní 

správy v oblasti označování a sledovatelnosti výbušnin. 

Zákon by měl nabýt účinnosti dne 5. 4. 2012. 

ZZ[KON[KON  ČČ. 148/2010 S. 148/2010 SBB..  
Zákon č. 148/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 

Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnic-

kých předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střel-

ných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve 

znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a někte-

ré související zákony, ve znění pozdějších předpisů, trans-

ponuje do českého právního řádu Směrnici EP a Rady č. 

2007/23/ES ze dne 23. 5. 2007 o uvádění pyrotechnických 

výrobků na trh a Nařízení EP0 a Rady (ES) č. 765/2008 ze 

dne 9. 7. 2008, kterým se stanoví poţadavky na akreditaci a 

dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kte-

rým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Zákon mj. nově 

upravuje kategorizaci pyrotechnických výrobků, způsob 

jejich uvádění na trh a stanoví působnost orgánů státní sprá-

vy. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2010. 

NNOVELAOVELA  Z[KONAZ[KONA  ČČ. 61/1988 S. 61/1988 SBB..  
Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke 

zkvalitnění jejich aplikace a ke sníţení administrativní zátě-

ţe podnikatelů, mění mj. i zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů, a to tak, ţe ČBÚ se dostává nové kom-

petence vydávat závazné stanovisko podle § 23 odst. 1 zá-

kona č. 61/1988 Sb. k ţádosti o vydání koncesované ţivnos-

ti na některé činnosti v oblasti výbušnin. Zákon nabyl účin-

nosti dne 1. 8. 2010. 

NNOVELYOVELY   VYHL[ŠEKVYHL[ŠEK   VYD[VANÝCHVYD[VANÝCH  

VV  PŮSOBNOSTIPŮSOBNOSTI  ČBÚČBÚ  
V roce 2010 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 

35/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/1989 Sb., o bez-

pečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů 

v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a  vyhláška č. 

659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, 

ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb., kterou se nově upravují 

některé poţadavky na elektrotechnické vybavení dolů. Vy-

hláška nabyla účinnosti dne 1. 3. 2010. 

V roce 2010 Český báňský úřad také připravoval celou řadu 

prováděcích právních předpisů, jejichţ vyhlášení 

se očekává v roce 2011, popř. v následujících letech: 

návrh novely vyhlášky č. 298/2005 Sb. o poţadavcích na 

odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické 

činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o 

změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů. Součástí návrhu je i změna vyhlášky č. 435/1992 

Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a 

některých činnostech prováděných hornickým způsobem, 

ve znění pozdějších předpisů, týkající se získávání osvědče-

ní odborné způsobilosti hlavního důlního měřiče a důlního 

Výletní loď Czechie 

http://www.sdmg.cz
http://igdm.vsb.cz/
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měřiče, 

návrh novely vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těţbě a 

úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikál-

ních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způ-

sobem, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely jiţ 

prošel notifikačním procesem v EU, 

návrh novely vyhlášky č. 55/1996 Sb., o poţadavcích k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpeč-

nosti provozu při činnosti prováděné hornickým způso-

bem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, 

návrh novely vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě 

a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů, 

návrh novely vyhlášky č. 165/2002 Sb., o separátním vět-

rání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění 

vyhlášky č. 56/2007 Sb. ■ 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ 

MMONITORINGONITORING  EKOLOGICKÉEKOLOGICKÉ  SKL[DKYSKL[DKY  

ODPADUODPADU  

PPOPISOPIS  Z[JMOVÉZ[JMOVÉ  LOKALITYLOKALITY  
Skládka „Hantály“ vznikla jako řešení špatného stavu 

všech tehdejších místních skládek komunálního odpadu, 

které nevyhovovaly nově vzniklým normám. Na základě 

geologického a hydrogeologického průzkumu byla pro 

tyto 

účely vybrána nová lokalita mezi obcemi Velké Pavlovi-

ce, Velké Bílovice a Vrbice. 

Na této skládce se likviduje komunální a průmyslový od-

pad z 35ti měst a obcí břeclavského kraje. Skládka je 

členěna na dvě části. První byla uvedena do provozu v 

lednu roku 1994 a v současnosti se rekultivuje. Druhá část 

skládky je v provozu od září 2001 a funguje jako svozové 

místo. 

Zvláštností této skládky je, ţe se jsou do určitých vrstev 

skládky vloţeny trubice s otvory, které slouţí pro odvod 

plynu vznikajícího při rozkladu odpadu. Plyn se ukládá do 

zásobníků a následně je vyuţíván k výrobě elektřiny. 

U této skládky se kaţdoročně provádí polohopisné a 

výškopisné zaměření, včetně výpočtu kubatur obou jejich 

částí. U prvé z nich se geodetickým měřením zjišťuje pře-

devším stabili-

ta svahů a 

sedání půdy. 

U druhé části 

skládky se 

určuje roční 

mnoţství na-

vezeného od-

padu a také 

zda skládka 

n e p ř e s á h l a 

projektovanou 

výšku a rozlo-

hu. Projekto-

vaná 

rozloha skládky 

je 347 022m3. 

MMĚŘICKÉĚŘICKÉ  PR[CEPR[CE  

1. Bodové pole 

V areálu skládky bylo vybudováno lokální bodové pole, 

které obsahuje body 9002, 4030, 4032, 4034 a 4037. U 

těchto bodů se kaţdoročně ověřuje jejich polohová i výš-

ková stabilita a následně se vyuţívají jako připojovací 

body pro 

určení souřadnic měřických stanovišť. 

2. Ověření stability lok{lního bodového 

pole 

Body lokálního pole se určují technologii GNSS, statickou 

metodou s dobou observace cca 25 minut na 

jednotlivých bodech. Zaměření šesti trigonometrických 

bodů , umístěných v blízkosti skládky ,umoţnilo vytvoře-

ní 

místního transformačního klíče. Pro jeho výpočet tohoto 

klíče byl pouţit software Surway Controller SW: 11.32, 

který 

je zabudovaný přímo v GNSS aparatuře. Porovnáním sou-

řadnic výchozích bodů (9002-4037) z minulých let se zjis-

tily 

minimální změny, coţ znamená, ţe tyto body jsou relativ-

ně stabilní a mohou být pouţity pro polohové i výškové 

připojení. U bodů 9002 a 4030 umístěných v prvé části 

skládky dochází ještě k nepatrným výškovým změnám, 

které 

jsou způsobeny sedáním odpadu. Pro výpočet souřadnic 

podrobných bodů skládky byly pouţity nově určené sou-

řadnice 

tachymetrických stanovisek. 

2.1 Stabilita svahu 

Stejně jako při lomovém dobývání nerostných surovin, 

nebo při budování násypů pro silničních staveb je také u 

skladování odpadů nutno věnovat pozornost stabilitě sva-

hu, abychom předešli jejich sesuvům. Stabilitu skládky 

posuzujeme na základě vyhodnocení relativních pohybů 

podrobných bodů v jednotlivých etapách měření. 

3. Zaměření lokality skl{dky 

Polohové a výškové zaměření skládky bylo provedeno 

tachymetrickou metodou totální stanicí GEODIMETR 

GDM 620 s vyuţitím trojpodstavcové soustavy. Celkem 

bylo zaměřeno 380 bodů skládky včetně komunikace, 

provozních a sociálních objektů a plynových vrtů. 

VYHODNOCENÍ PR[CEVYHODNOCENÍ PR[CE  
Přímo v terénu byly pomocí vestavěného software Surway 

Controller SW: 11.32 určeny souřadnice měřických 

stanovišť. Podrobné body byly vypočteny v programu 

GEUS verze 14, graficky byla skládka zpracována v pro-

gramu 

Microstation V8 s nadstavbou Macrogeo. To umoţnilo 

vykreslit veškerý polohopis lokality se znázorněním aktu-

álního 

a původního stavu. 

1. Vyhotovení 3D modelu 

V grafickém programu ATLAS_ DMT 3.8, byly na zákla-

Obr. 1 Lokalita skládky technického a komunální-
ho odpadu Velké Bílovice 
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dě naměřených hodnot vykresleny vrstevnice zvlášť pro 

prvou a druhou část skládky. Pro vykreslení vrstevnic byla 

pouţita trojúhelníková síť (TS), kde vrcholy trojúhelníků 

charakterizovaly různé výškové poměry lokality. Jednotli-

vé TS byly poţity také pro vytvoření 3D modelu a výpo-

čet 

kubatur. 
Obr.2 Trojúhelníková sít v programu ATLAS_ DMT ▼ 

Obr.3 3D model skládky s nataženou texturou ▲ 

2. Výpočet kubatur 

Pro výpočet prostorových změn skládky byly vytvořeny 

dva modely TS- a také model srovnávací TS.Model 

srovnávací TS vychází z hodnot naměřených v roce 2009. 

Porovnání obou modelů umoţňuje jednak výpočet uloţe-

ného 

objemu odpadu a současně i vizualizaci změn, ke kterým 

v daném období došlo. 

 

 

Obr. 4 Výpočet kubatury 

 

 

 

Tab.1: Ukázka přírůstku a celkového objemu skládky za poslední 5let. 
Porovnání přírůstku se dělá ve srovnání s předcházejícím rokem 

ZZ[VĚR[VĚR  
Výsledkem této práce je monitoring ekologické skládky 

odpadu „Hantály“ ve Velkých Bílovicích. Monitoring 

spočívá v polohovém a výškovém zaměření lokality, které 

zahrnuje i ověření stability bodového pole. To umoţnilo 

vytvořit digitální model skládky a také zjištění kubatury. 

Skládka je rozdělena na dvě části. První část je jiţ 

v rekultivaci a na základě vyhodnocení měření lze konsta-

tovat ţe tato část skládky je jiţ stabilní. U druhé části 

skládky, 

která je stále v provozu, se určuje celkové mnoţství nave-

zeného odpadu a také se sleduje , zda skládka nepřesáhla 

projektovanou výšku a rozlohu. Roční přírůstek odpadu se 

určuje na základě porovnání modelů obou částí skládek Za 

rok 2009 bylo dovezeno na skládku 19010 m3 odpadu, coţ 

je nejméně za posledních 5 let. Výsledky měření 

uskutečněného v letošním roce budou vyuţity při vyhod-

nocování v roce 2011.■ 

Ing. Marie Subiková 

HHORNICK[ORNICK[  ČINNOSTČINNOST  NANA  KKOUNOVSKUOUNOVSKU  

HHISTORIEISTORIE  
Nejstarší historické záznamy o dolování na kounovsku 

spadají jiţ do 12. století. Roku 1115 je zápis, ţe poddaný 

Zdata  z Milostína je povinnen odvádět klášteru Kladrub-

skému 50 prutů ţeleza ročně.  

Další doklad o zamýšleném dolování uhlí z Kounovské 

sloje je z roku 1550. Propůjčkou udělil císař Ferdinand I 

dne 1.8.1550 právo k dolování  na kamenné uhlí v kraji 

ţateckém,litoměřickém a slánském jáchymovskému hor-

nímu hejtmanovi. Počátky dolování uhlí v Poddţbání jsou 

časovány do první třetiny 19. století. Oficiální zpráva 

z roku 1823 udává, ţe Václav Prušina z Kounova dostal 

povolení k hledání uhlí mezi obcemi Janov a Svojetín. 

V Kounově dobývali uhlí v roce 1854 Václav Černý a 

Kašpar Titelbach na poli Františka Wagnera. Při vytaho-

vání vody ze šachty kbelíky spadl do této dělník Josef 

Polák a utopil se. Od roku 1864 tam těţil uhlí Václav Šer-

lich. V letech 1862 – 1864 těţil Josef Amler z Povlčína na 

dole „Sv. František“ a na dole „Sv. Josef“ těţil uhlí jen 

v zimním období Jan Ulrich. Na dole „Sv. Rocha“ těţil 

uhlí Josef Hetzl (Hötzel), statkář ze Štěrkovic Jan Roth 

těţil na dole „Sv. Beata“. Zaměstnával jednoho důlního a 

6 havířů. Pro svou vlastní spotřebu těţil v Kounově uhlí 

statkář Antonín Dreher, tehdejší majitel pivovaru v Ţatci, 

na dolech „Sv. Anna“ a „Sv. Antonín“.  

Zápisy o počátcích dolování v Kounově buď nebyly poří-
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zeny, nebo se nedochovaly a existují jiţ jen v ústním po-

dání. Tím, ţe staré doly provozované v polovině 19. stole-

tí byly v těsné blízkosti tehdejšího intravilánu obce – hra-

nice zastavěné části obce se stalo, ţe v důsledku absence 

důlně měřické dokumentace byla velká část obce postave-

ná po období 1860 – 1900 pravděpodobně postavena na 

poddolovaném území. Připomíná se náhlé propadnutí 

přední stěny domu čp. 88 v roce 1922. Uhelný důl je při-

pomínán téţ vedle domu čp. 71. Výchoz uhelné sloje byl 

zaznamenán pod kostelem, kde je přikryt slabou vrstvou 

nánosu a v korytě potoka, kde je uhlí viditelné. Staré što-

ly, kterými se dopravovalo vytěţené uhlí na povrch jsou 

zaznamenány i na území dnešního areálu firmy Probios, 

a.s. a v jeho těsném okolí. Na situačním náčrtu z 30. let 

minulého století je zjevně označen zkříţeným  kladívkem 

a mlátkem důl u kounovského kostela. Na jiných rakousko

-uherských topografických mapách jsou označeny další 

doly v dnešním intravilánu obce.  

V rozvoji hornické činnosti při těţbě uhlí na kounovsku 

lze vystopovat dvě etapy. Poprvé dochází ke zvýšenému 

zájmu o uhlí zhruba v polovině 19. století. Tato etapa není 

dobře zdokumentovaná, existují zlomkové dokumenty o 

propůjčkách dolových měr, zákresy dolových měr do ka-

tastrálních map a zlomky daňových přiznání ze zisku 

z těţby uhlí provedené pro tehdejší berní úřady. Podruhé 

je to po 1. světové válce, kdy dokumentace je jiţ bohatší 

díky statistickému sledování JUDr Peterse a Ing. Smejka-

la. Známé jsou zejména těţební výkony jednotlivých dolů, 

údaje o majitelích, počtu zaměstnanců atd. Bohuţel, opět 

je nedohledatelná důlně měřická dokumentace i kdyţ jsou 

o ní vedeny záznamy. Jediný provozovaný důl v delším 

časovém období byl důl Adolf v Kounově patřící Janu 

Nepomukovi ze Schwarzenbergu. Jeho činnost je datová-

na v období mezi světovými válkami. Ukončením činnosti 

dolu Adolf byla ukončena těţba černého uhlí na kounov-

sku. 

HHORNÍORNÍ  Z[KONZ[KON  
Existence rozsáhlého nerostného bohatství a jeho význam 

pro politickou moc v zemích koruny české motivovali 

české panovníky. Těţba nerostů v bývalých zemích koru-

ny české podléhala zákonům horního práva. Historicky se 

připomíná rok 1249, kdy Václav I potvrdil za válečnou 

pomoc šestnáct základních článků obsaţených v Listině 

svobod a práv těţbu stříbrných rud v bohatém jihlavském 

rulovém pásmu později označovaných jako „Jura monti-

um et montanorum“ určených nejen jihlavským měšťa-

nům, ale všem horníkům v Českém království. Tento do-

kument nazývaný téţ jihlavské horní právo byl později 

brán jako právní základ pro kodifikaci horních zákonů 

ostatních evropských zemí. Úvod do rakousko uherského 

horního zákona byl vydán Císařským patentem čís. 146 

z 23. května roku 1854 s účinností od 1. listopadu 1854 – 

nazývaný  Všeobecný horní zákon. 

DDOLOV[OLOV[  MÍRAMÍRA  
Pojem dolová míra se pouţíval do roku 1805 jako označe-

ní plochy propůjčky pro dobývání nerostu. Od té doby aţ 

do vyhlášení horního zákona v roce 1957 se uţíval název 

dolová míra. Velikost dolové míry byla 45 116 m2, při-

čemţ pro dobývání kamenného uhlí se udělovaly nejméně 

dolové míry dvě. Starý rakousko uherský horní zákon také 

stanovil, ţe ve  všech dolech  a hutích  i ve  všech  obcho-

dech s předměty hornickými a hutnickými byla zavedena 

jednotná míra a váha, a to: 

a) vídeňský sáh jako míra délková, 

b) čtvereční vídeňský sáh jako míra plošná, 

c) krychlová vídeňská stopa jako míra krychlová a dutá, 

d) vídeňský  cent jako  míra obchodní,  pokud zvláštní 

zákony celní nepředpisují jiné míry, 

e) vídeňská hřivna jako váha mincovní. 

Pro ochranu dolování a práv s tím spojených zavedl horní 

zákon pojem  výhradního kutiště. Uvnitř    horizontálního  

kruhu,  jehoţ  poloměr je čtyřistadvacetpět metrů a jehoţ 

střed tvoří místo kutacího znamení (kutací kruh),  nesmí 

býti zaloţeno cizí  kutání. Základní plocha dolových měr 

byla určena vţdy pravoúhlým obrazcem jehoţ kratší  stra-

na nesměla býti kratší neţ 106 metrů. Nálezce nerostu a 

tudíţ i předpokládaný zájemce o jeho těţbu musel o polo-

ze  nálezu předloţit hornímu úřadu dvojmo mapu  povr-

chové situace v katastrálním měřítku 1:2880 a  do jedné z 

nich musely býti zakresleny ţádané dolové míry, jejich 

počet a poloha.  Nejdéle  do   roka  se muselo po  právo-

platném  propůjčení kaţdé propůjčené  dolové pole  vy-

měřiti  a na  povrchu (zemském)  vymezníkovati 

(vyznačiti) podle propůjčovací listiny a  mapy o poloze 

měr. Podnět k tomu činil báňský úřad z úřední povinnosti 

a také přizval všechny sousední majitele dolů i kutéře a 

majitele pozemků. O  provedeném vymezníkování  se  

sepsal protokol, v  němţ se kaţdý  mezník   (hraničník)  

zevrubně  popsal   a  poloha  mezníků (hraničníků) byla 

zanesena do mapy o poloze důlních měr.  Protokol  podlé-

hal potvrzení  báňského úřadu,  který jej zasílal soudu k 

zapsání do horní knihy.  

Pokračování příště. ■ 

Milan Havlíček 

Situace jam z dobového náčrtu (30. léta minulého století) ▲ 

Situace jam ze současného pohledu zobrazená do vojenské topografické 
mapy 
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K 70. K 70. NAROZENIN[MNAROZENIN[M  

PROFPROF. I. INGNG. J. JOSEFAOSEFA    NNOV[KAOV[KA, CS, CSCC..  
 Profesor Novák se narodil v roce 1941 ve Slavkově 

u Opavy.  Po maturitě zahájil studium na Hornické fakultě 

VŠB, kterou úspěšně ukončil v roce 1962 v oboru důlní 

měřictví. V létech 1962-64 pracoval jako důlní měřič v 

Uranových dolech v Příbrami. V roce 1964 nastoupil jako 

pracovník pro vědu a výzkum na katedru důlního měřictví 

Vysoké školy báňské v Ostravě, kde úzce spolupracoval 

s prof. Nesetem především v otázkách poddolování a geo-

metrie loţisek. V roce 1974 se stává odborným asisten-

tem, v roce 1988 je jmenován docentem a v roce 2001 

profesorem pro obor důlní měřictví a geodézie. 

 Profesor Novák od roku 1992 do roku 2004 vedl 

katedru (později institut) geodézie a důlního měřictví. V 

této době všeobecného útlumu hornictví v republice spolu 

s kolektivem katedry připravil studium oboru Inţenýrská 

geodézie a zajistil tím tak nejen rozvoj nového oboru na 

VŠB, ale i stabilizaci kolektivu institutu. 

 Kromě vedení institutu rozvíjel styky se sesterský-

mi katedrami a instituty na vysokých školách jak u nás, 

tak i v cizině. Byl členem prezidia a členem 1. a 4. odbor-

né komise ISM, členem řady výborů profesních organizací 

geodetů a důlních měřičů v republice. Svou aktivitu uplat-

nil i ve svém bydlišti, kde působil jako předseda okresního 

výboru tělesné výchovy a sportu v Opavě. 

 Profesor Novák je mezinárodně uznávaný odborník 

v důlním měřictví, coţ bylo oceněno na 10. kongresu ISM 

2000 v Krakově udílením „Špady górniczej“. Je stále čle-

nem naší Společnosti důlních měřičů a geologů, kde také 

dlouhá léta vykonával funkci předsedy a v roce 2005 zís-

kal za svou práci „Pamětní medaili akademika Františka 

Čechury “. 

 V roce 2006 získal rovněţ resortní medaili „Jiřího 

Agricoly za zásluhy o české hornictví“ 

 

Přejeme mu do dalších let hodně zdraví a pohody! 

KK  80. 80. NAROZENIN[MNAROZENIN[M  

PROFPROF. I. INGNG. I. IVOVO  ČČERNÉHOERNÉHO, CS, CSCC..  
  Prof. Ing. Ivo Černý, CSc. se narodil 9. června 

1931 v Plzni. Po absolvování reálného gymnázia (1942 -

1950) nastoupil na tehdejší hornickou fakultu VŠB 

v Ostravě, kterou ukončil úspěšnou obhajobou diplomové 

práce a státní závěrečnou zkouškou v oboru hornictví, 

zaměření důlní měřictví. Od roku 1952 pracoval jako na-

daný student ve funkci asistenta na ústavu matematiky a 

deskriptivní geometrie. Po ukončení studia pracoval 

nejdříve jako asistent, později jako odborný asistent na 

ústavu geodézie a důlního měřictví pod vedením prof. Ing. 

Dr. mont. Františka Čechury, DRSc. V roce 1958 nastou-

pil do hornické praxe, vykonával funkci vedoucího odboru 

důlního měřiče a geologa na tehdejším Dole Prezident 

Gottwald v Horní Suché. Prošel řadou významných tech-

nických funkcí, byl vedoucím odboru důlního měřiče a 

geologa na tehdejším 

ředitelství Ostravsko-

karvinských dolů, 

vedoucím odboru 

rozvoje podniku na 

Dole ČSM ve Stona-

vě a od roku 1973 

náměstkem ředitele 

pro investiční činnost 

na Dole Prezident 

Gottwald. 

 V roce 1960 

úspěšně obhájil jako 

první kandidátskou 

disertační práci na 

téma „Rozbor chyb a 

určování dovolených 

odchylek u polygo-

nálních pořadů“ 

v oboru důlní měřictví. V roce 1987 je jmenován docen-

tem a v roce 1989 profesorem pro obor Důlní měřictví. Je 

předsedou hornické společnosti a organizátorem pravidel-

ných mezinárodních konferencí Hornická Ostrava. 

Profesor Černý je významnou osobností, která svázala 

svůj ţivot s Ostravsko-karvinským revírem a VŠB-TU 

Ostrava. Proto byl v roce 1996 vyznamenán „Zlatou pa-

mětní medailí VŠB“, v roce 2001 „Medailí Jiřího Agrico-

ly“ a v roce 2005 „Pamětní medailí Akademika Fr. Čechu-

ry“ Společnosti důlních měřičů a geologů. 

 Do dalších let života mu přejeme mnoho zdraví, 

redakční rada bulletinu.  

Stále zahloubaný do vědy 

A usměvavý 

Kongres ISM v Praze 1994 
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40 let 

16. 3. - Ing. Miroslav Novosad (VŠB-TU Ostrava) 

 

45 let 

16. 3. - Blanka Vaníková (SD, a.s, Doly Bílina) 

17. 4. - Ing. Radim Gabryš (OKD, a.s., Důl 

Karviná) 

 

Jménem redakce a všech důlních měřičů a 
geologů přejeme oslavencům a jejich rodinám 
pevné zdraví a mnoho úspěchů do dalších let! 

Ryb se jí u nás v Česku velmi málo, roční spotřeba je na 

člověka jen asi 4 - 5 kg. V tomto mnoţství jsou započítá-

ny ryby čerstvé, ale i jiné rybí produkty (např. zavináče a 

konzervované sardinky). A právě zavináče a konzervy 

nepatří z hlediska zdravotního mezi špičky vhodných 

jídel pro člověka. V porovnání se zeměmi v západní Ev-

ropě, kde se pohybuje spotřeba rybího masa za rok ko-

lem 20kg a v zemích na severu dokonce kolem 90kg, 

jsme velmi pozadu. Vyšší konzumace ryb však vede, 

kromě jiného, k niţší nemocnosti způsobené kardio-

vaskulárními chorobami. Na to bychom měli pamatovat 

při sestavování jídelníčku a při nákupu masa. Proto jsem 

se rozhodla pro Vaše zdraví něco udělat. 

 

RRYBÍYBÍ  Z[VITKYZ[VITKY  SS  LISTOVÝMLISTOVÝM  ŠPEN[TEMŠPEN[TEM  

Ingredience pro 4 osoby: 

 8 ks rybích filet z tresky (můţe být i s kůţí) 

 1 velké cibule nebo dvě menší 

 cca 10 dkg iberijského špeku (budeme potřebovat 8 

ks špalíčků a trošku pod cibuli) 

 balíček krabích tyčinek 

 sáček čerstvého listového špenátu  

 dijonská hořčice (můţe být i plnotučná)  

Příprava rybích z{vitků: 

Filety umyjeme, necháme okapat, osolíme, potřeme hoř-

čicí, poklademe lístky špenátu a nakonec dáme 5 cm 

prouţek iberijského špeku a jednu krabí tyčinku.  Vše 

dáváme do první třetiny ryby, ať se vše dobře svine do 

závitku. Propíchneme párátky tak, aby závitek drţel po-

hromadě. Rybu tímto máme připravenou. Do hrnce dáme 

na kostičky nakrájený špek, necháme rozpustit, a pak 

vloţíme na prouţky nakrájenou cibuli. Orestujeme, a 

potom vloţíme rybí závitky mezi cibuli . Restujeme tak 

dlouho, aţ budou závitky zlatavé. Můţeme závitky resto-

vat i po stranách, pokud nám to párátka dovolí. Zbylé 

krabí tyčinky můţeme dát mezi závitky. Jakmile bude 

orestováno, podlijeme vodou a dusíme cca půl hodiny. 

Ryba změkne, cibule se rozvaří v omáčku s nádechem do 

hnědé barvy a výborné chuti.  

 

Rybu máme připravenou. Teď se pustíme do špenátu. 

Kombinace ryba a špenát, pro někoho moţná neobvyklá, 

ale můţu říci, ţe je to velice dobré. Jak budeme pokračo-

vat. Závitky z hrnce vyndáme a odebereme trochu šťávy 

na polití brambor. Pokud máme málo šťávy, dolijeme 

ještě troškou vody. Pozor s vodou to nepřeháníme, jinak 

ztratíme chuť. Na cibulku, která v hrnci zůstane, dáme 

omytý listový špenát. Nekrájíme! Můţeme dát česnek, 

jak jsme zvyklí u obvyklého špenátu, ale není to nutné. 

Dusíme do měkka asi 15 minut. Sundáme ze sporáku a 

nakonec vmícháme dvě vrchovaté lţíce zakysané smeta-

ny. Ve špenátu nesmí být šťáva, proto nepodléváme, jen 

dusíme a občas zamícháme. 

 

Příloha můţe být podle chuti. Například vařené brambo-

ry, brambory v páře nebo i opékané brambory. Ale klasi-

ka je klasika. 

 

A ještě jedna věc. Fantazii se meze nekladou. Do závitků 

můţete například dát i zelené fazolky, které nejdříve 

zamotáte do koleč-

ka šunky nebo ang-

lické slaniny. 

 

Přeji všem dobrou 

chuť. ■ 

 

D.Sládková  


