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Váţené kolegyně a kolegové, 

 

právě v této době jsou někteří na dovolené, jiní čekají na 

příhodnější dobu, ale i tak, další číslo bulletinu je opět 

tady. Nastal termín podávání přihlášek na 18. konferenci a 

8. sjezd SDMG. Nedávno jste obdrţeli přihlášky a po-

zvánky, kde je termín uveden, ale jak zní pravidlo 

„opakování, matka moudrosti“, raději připomínáme, ţe 

termín podávání přihlášek a anotací (zde je termín posu-

nut) byl stanoven na 19. 8. 2011. Někteří se uţ přihlásili, 

proto prosíme i ostatní, udělejte totéţ. Termín odevzdání 

referátů je do 1. 9. 2011. 

Naše společnost existuje od roku 1991 a tak si budeme 

připomínat 20. výročí vzniku SDMG. Vzhledem k tomu, 

ţe byla zaloţena Praze, bylo vybráno naše hlavní město 

jako místo konání této konference. Výše vloţného je 

o něco vyšší neţ obvykle, ale kdo zná praţské ceny, nediví 

se. Proto bychom byli rádi, aby Vás výše vloţného neod-

radila, poněvadţ program bude nabitý ode dne příjezdu aţ 

po odjezd. Ve skutečnosti jsou náklady na jednoho účast-

níka ještě podstatně vyšší, neţ je samotné vloţné. Rozdíl 

zaplatí SDMG z úspor a z příspěvků sponzorů. 

V minulém čísle bylo uvedeno, co Vás na konferenci čeká 

a bliţší informace najdete i na www.sdmg.cz. Ještě jedna 

zásadní informace, kterou byste měli vědět, je projednání 

zvýšení členských příspěvků. Stanovený roční členský 

příspěvek ve výši 150,- Kč platí téměř dvacet let a zdaleka 

neodpovídá současným nákladům na provoz naši společ-

nosti. Proto rada SDMG navrhne zvýšení příspěvků na 

300,-. Při takovém rozhodnutí by členové SDMG neměli 

chybět, co říkáte? K dalším významným krokům na sjezdu 

patří volba nového sloţení rady na další tři roky a volba 

nového předsedy SDMG. 

 

Těšíme se na Vaši účast a přejeme příjemnou dovolenou, 

hodně sluníčka a pohody. 

Redakční rada SDMG 
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VTIPYVTIPYVTIPY   

Léto, břeh řeky a na něm se opalují čtyři kamarádi ve 

věku 20, 30, 40 a 50let. Na druhou stranu řeky právě 

dorazily čtyři nádherné ţeny. 

První se ozve dvacetiletý: “Kluci poplavme za nimi.“  

Třicetiletý říká: „No mohli bychom.“ 

Čtyřicetiletý na to: „Počkáme aţ připlavou.“ 

Padesátiletý se podívá na druhý břeh a říká:“Uţ plavou, 

utíkejme!!“ 

 

Jaký je rozdíl mezi Chuckem Norrisem a bagrem? Bagr 

umí vrtat jen železem do hlíny. Chuck Norris umí vrtat i 

hlínou do železa. 

 

Byl jeden mladý muţ a chtěl být slavným básníkem. 

Chtěl, aby jeho díla četl celý svět, aby lidé při čtení pro-

padali emocím, aby křičeli, plakali, rudli vzteky a dupali 

a nikdy nezapomněli, co četli. Jeho přání se splnilo. Píše 

v Redmondu chybové hlášky pro Microsoft.  

http://www.sdmg.cz
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HORNICK[ ČINNOST NA KOU-HORNICK[ ČINNOST NA KOU-

NOVSKUNOVSKU——Č[STČ[ST  33  
POKRAČOVÁNÍ NAVAZUJÍCÍ NA MINULÉ ČÍSLO (2011_1) 

DDOLOVÁOLOVÁ  MÍRAMÍRA  
Dolové míry v bývalém rakousku uhersku byly propůjčo-

vány zájemcům o těţbu černého uhlí, kteří splňovali poţa-

dované předpoklady a to na plochách na kterých se tehdy 

nalézaly pole, louky nebo i lesy. Drţiteli propůjček dolo-

vých měr na kounovském katastru byli většinou šlechtici 

(Schwarzenbergové), majitelé pivovarů, cukrovarů, cihe-

len a velkostatkáři, tedy ti, kteří uhlí potřebovali pro vlast-

ní průmyslovou  výrobu. V případě a to nejen Kounova se 

tak mohlo stát, ţe následná pozdější výstavba rozrůstají-

cích se obcí nebrala ohled na předchozí hornickou činnost 

a byla realizována na poddolovaném území. K tomu také 

dopomohl nedostatek ve znění tehdejšího horního zákona, 

který neúčinně vyţadoval důlně měřické mapovací práce 

pro kaţdé, byť započaté důlní dílo. Z dochované doku-

mentace, moţná neúplné lze vystopovat proces udělování 

propůjček dolových měr. Omlouvám se za neúplné vysto-

pování změn v propůjčkách dolových měr v důsledku 

časové platnosti propůjčky dolové míry do zahájení těţeb-

ních prací. Pokud tak nebylo naplněno, byla dolová míra 

obchodovatelná. 

 Clemens I – VII, propůjčeno 7.května 1863 Clemensu 

Rodtovi aus Sterkowitz (důlní míry se nalézají pod 

kounovskou školou a na sever od školy) 

 Josef I – VIII, propůjčeno v roce 1863 Jos. Hertelovi 

(důlní míry se nalézají východně od Kounova, od po-

toka směrem na jih),později je uváděno i jméno Dvo-

řák  

 Ignazi I – VII, propůjčeno 18.dubna 1871 Heinrichu 

Melichovi, podnikateli ze Semil (důlní míry se nalézají 

jiţně od křiţovatky silnic Kounov – Janov a Kounov - 

Milostín) 

 Gallus,  propůjčeno Anně Glaserové (důlní míra se 

nalézá v prostoru dnešního hřbitova) 

 Maria I – V, propůjčeno Josefu Hetzlovi (Hötzel) 

 Josefi, propůjčeno firmě Kříţek 

 Franzisci, propůjčeno nejprve panu Klátilovi, později 

Jos. Amlerovi 

 Thomas I - IV, propůjčeno Edlen von Stark 

 Maria I – VIII propůjčeno v letech 1859 – 1867 Edlen 

von Stark 

 Friedrich, propůjčeno kníţeti Janu Nepomuku ze Sch-

warzembergu, (důlní míra se nalézá v prostoru areálu 

dnešní firmy Probios, a.s., uhlí se těţilo dvěma štolami 

vybudovanými v úklonu 16o 15‘ 

 Anna Anton, propůjčeno Antonu Dreherovi, statkáři a 

majiteli pivovaru Ţatec 

 Laurenzi, propůjčeno Jos. Schellrichovi 

 Rochus, propůjčeno Jos. Hetzlovi (Hötzel), v roce  

1924 je jiţ uváděn Jos. Patta z Chorvatska 

 Maria Magdalena, propůjčeno Antonu Leistovi, v roce 

1924 je jiţ uváděn Konstantin Grégr z Prahy 

 

Vzhledem k absenci mapové dokumentace nelze jedno-

značně tvrdit, ţe ve všech propůjčkách byly zahájeny hor-

ní práce. Jediným dokladem, který k tomu směřuje jsou 

zlomková daňová přiznání pro tehdejší berní úřad uloţená 

v archivech  ve kterých těţaři vyčíslili za zdanitelné obdo-

bí výši těţby uhlí, náklady na těţbu a zisk. Bohuţel, ze 

současného pohledu tedy víme, ţe v propůjčce dolové 

míry bylo těţeno, nevíme však kde. Skryté nebezpečí je 

v tom, ţe pravděpodobná dobývací metoda byla analogií 

selských dobývek v severočeské hnědouhelné pánvi, tedy 

tak zvaných dukel a vzhledem ke stratigrafii geologických 

vrstev, kdy uhelná sloj se v tomto případě nalézá pod rela-

tivně pevnými permskými vrstvami, je potenciální nebez-

pečí v časově neurčeném provalení stropů do dobývek a 

při velmi nízkém nadloţí i devastace terénu či staveb na 

povrchu. Tento jev byl jiţ v minulosti v Kounově registro-

ván. 

SSTARÉTARÉ  PROVOZOVANÉPROVOZOVANÉ  DOLYDOLY  NANA  KOU-KOU-

NOVSKÉMNOVSKÉM  KATASTRUKATASTRU  ((POLOVINAPOLOVINA  19. 19. 

STOLETÍSTOLETÍ))  
Vojtěch, Kounov, 1 DM, Jan Amler a spol.; 

Antonín, Kounov, 1 DM, Vojtěch Schellrich a spol.; 

Anna, Kounov; 

František, Kounov, Josef Amler z Povlčína; 

Ignác, Kounov, 1 DM, Emanuel Amler a spol.; 

Jan, Kounov, 1 DM, a meziměří „Vincenc“ u Povlčína, 

Antonín Leist, Louny; 

Josef, Kounov, 1 DM, Jan Ulrich; 

Rochus, Kounov, 1 DM, Jan Rochus a Josef Hetzl 

(Hötzel); 

Gallus, Kounov, Mutějovická uhelnotěţná společnost, 

s.r.o.; 

Kantova štola, Kounov, u kounovské cihelny (1850 – 

1880); 

NNOVÉOVÉ  PROVOZOVANÉPROVOZOVANÉ  DOLYDOLY  NANA  KOU-KOU-

NOVSKÉMNOVSKÉM  KATASTRUKATASTRU  ((POPO  1. 1. SVĚTOVÉSVĚTOVÉ  

VÁLCEVÁLCE))  
Jindřich, Kounov, Jindřich Melich, Podmokly u Semil 

(1920 - ? ); 

Adolf , Kounov, Jan Nepomuk, kníţe ze Schwarzenbergu 

Kopie propůjčky dolových měr Clemens I - VII ze 7.května 1863 
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(1924 – 1938); 

Kateřina, Kounov, Středočeská kamenouhelná společnost, 

s.r.o. (1919 – 1923?); 

Milan Havlíček 

HHORNICK[ORNICK[  ČINNOSTČINNOST  NANA  KKOUNOVSKUOUNOVSKU  

––  Č[STČ[ST  44  

DDŮLŮL  AADOLFDOLF  AA  NNOVÁOVÁ  ŠACHTAŠACHTA  POZDĚJIPOZDĚJI  

NAZÝVANÁNAZÝVANÁ  AADOLFDOLF  II II VV  KKOUNOVĚOUNOVĚ  
Největším hlubinným dolem na kounovském katastru byl 

důl Adolf. Důl byl zaloţen v roce 1924. Jako první byly 

vyhloubeny těţní a fárací jámy pro Důl Adolf I na levé stra-

ně silnice (naproti bývalé cihelně) ve směru z Kounova na 

Lhotu pod Dţbánem. Důl Adolf II (Nová šachta) byl vy-

hlouben později na pravé straně silnice Kounov – Lhota pod 

Dţbánem (vedle cihelny). V roce 1935 byla jáma dolu 

Adolf II v důsledku silných přítoků spodní vody jiţ uzavře-

na a zasypána. Doprava uhlí ke spotřebiteli byla zajišťována 

automobily a povozy. 

Dolové pole tvořily na severu dolové míry nazývané 

„Jaroschka“, na jihu nazývané „Kníţe Adolf“ a na východě 

„Adalbert“.  Na severozápadě sousedil s dolovými mírami 

velkostatkáře Wünschek – Dreher z Měcholup. Majitelem 

dolu Adolf byl Jan Nepomuk, kníţe ze Schwarzenbergu. 

Plnomocníkem byl ředitel Dr. Walter Lex z Černé 

v Pošumaví. Funkci závodního tohoto dolu vykonával  Ing. 

Otto Brázda z Kroučové. Důlním byl pan Josef Müller, kte-

rý na dole bydlel a pan Gochwind, dozorcem na povrchu 

pan Josef Perkner, střelmistrem pan Ullmann, členy závodní 

rady byli pan Josef Janský, předseda, pan Kmínek a pan 

Josef Dubina, náhradníkem závodní rady byl pan František 

Rejšek. Hloubka těţní jámy  Adolf  byla 38 m, jáma měla 

obdélníkový průřez 1,5 x 4,0 m, měla dvě těţní oddělení, 

jedno lezné oddělení a byla jámou výdušnou. Vtaţná jáma 

byla situována 35m  jihozápadně od jámy těţné, byla 36 m 

hluboká, obdélníkového průřezu (1,0 x 1,3 m) srubovitě 

vydřeveného a byla opatřena ţebříky a povaly k výstupu a 

sestupu muţstva. Touto jámou vstupovalo do dolu osazen-

stvo. Jízda muţstva na laně těţní jámou byla na tomto dole 

zakázána. Dorozumívání mezi návěstným v dole, návěst-

ným na povrchu a strojníkem ve strojovně  bylo prováděno 

pomocí drátu na jehoţ konci byl upevněn zvonec a ţelezné 

trubice. Těţní věţ byla dřevěná dvoupatrová konstrukce. 

Jáma pod touto těţní věţí slouţila jako jáma výdušná. Výš-

ka těţní věţe k lanovnicím byla 14,80 m. Vtaţná jáma, kte-

rá slouţila téţ pro sestup a výstup muţstva byla na povrchu 

opatřena ţelezným roštem a vstup do jámy byl opatřen dře-

věnou budkou. Na důl nebyl zaveden elektrický proud, 

všechny agregáty byly na parní pohon. Průměrný  výdělek  

kopáčů v letech 1935 – 1937 za směnu byl okolo 27 - 36 .- 

Kč,  vozačů 28 – 30.- Kč za směnu a reţijních dělníků oko-

lo 22 – 25 .- Kč. Sloţité podmínky v dole a namáhavost 

práce demonstruje závěrečná tabulka celkových výkonů. 

 

Na povrchu byla cáchovna, kotelna, třídička, strojovna, 

skladiště rozbušek, skladiště karbidu a nádrţ na vodu. Ko-

telnu tvořil jeden kotel uvnitř budovy pro pohon těţního 

vrátku výhřevné ploše 26 m2 a provozním tlaku 6 atm. 

Vedle budovy kotelny byla umístěná náhradní lokomobila o 

výhřevné ploše 19,5 m2 a provozním tlaku 7 atm. 

V provozu byl vţdy jen jeden kotel. Třídírna byla s těţní 

věţí propojena dřevěným povalem. Vybavena byla roštem a 

třemi síty rozdruţujícími vytěţené uhlí na střední, ořech I, 

ořech II a moury. Pohon třídičky byl parní ze samostatné 

kotelny. Z dochovalé fotografie jsou zřetelné dřevěné stav-

by dolu. Vlevo je těţní věţ, vpravo je třídička. Velice zře-

telný je dřevěný most na důlní odval hlušiny.  V současné 

době jiţ důlní odval neexistuje, protoţe byl v roce 2004 

odtěţen a pouţit jako těsnící horní vrstva pro rekultivaci 

kounovské skládky odpadu. V pozadí je obrys pohoří Dţbá-

nu. 

 

Dobývací metodou bylo stěnování se základkou. Uhelná 

sloj (stěna) mezi dvěma paralelními  chodbami vzdálenými 

od sebe 20 – 22 m se do hloubky 80 cm v odpolední směně 

16 kopáči ručně podřízla (podkopala) pak se udělaly příčné 

(svislé) záseky a uhelná sloj vlastní vahou spadla nebo 8 

rubačů tuto sloj ručně v ranní směně pomocí klínů sbíjelo. 

Pracovní prostor pro havíře mezi stěnou a základkou byl asi 

1,5 m. Tento pracovní cyklus se neustále opakoval. Střelné 

práce byly prováděny trhavinou Dynamon I a roznět roz-

buškami Astryl číslo 7. S natěţeným a naloţeným uhlím 

odbíhali vozači aţ k jámě. Důlní vozíky byly konstrukčně 

upraveny  pro stísněné poměry vyplývající z rubání sloje o 

malé mocnosti. Do důlního vozíku o váze cca 200 kg se 

naloţilo cca 350 kg uhlí. Korba důlního vozíku byla dřevě-

ná, výška vozíku byla 95 cm. Důlními vozíky se pojíţdělo 

po kolejnicích o rozchodu 32 cm. Profil chodeb byl 1,15 m 

x 1,70 m. Větrání dolu bylo přirozené podporované parním 

Kopie propůjčky dolových měr Clemens I - VII ze 7.května 1863 
(detail)■ 
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potrubím vedoucím k dvěma parním čerpadlům o výkonu 

1 000 resp. 500 l/min u těţní jámy. 

 

Jelikoţ se v dole nevyskytovaly třaskavé ani nedýchatelné 

plyny byly v dole pouţívány karbidové osvětlovací lampy. 

Elektrické osvětlovací lampy pouţívali střelmistři. Sloţení 

ovzduší na výdušné chodbě tvořilo 20,40% kyslíku, 

79,29% dusíku, 0,30% dvojoxidu uhlíku a 0,01% metanu. 

Teplota vzduchu byla 14°C. Důlní vody staţené gravitací 

do ţumpy v prostoru jámy byly čerpány na povrch 2 par-

ními čerpadly Duplex o  jednotlivém výkonu 500 l/min. 

 

Důlní mapy byly vedeny pouze dvě. Jedna mapa byla po-

lohopisná v měřítku 1 : 2 880 a zobrazovala situaci na 

povrchu i v dole. Druhá důlní mapa byla vedena v měřítku 

1 : 1 000 zobrazovala podrobnou situaci v dole a byla na-

pnutá v kanceláři na stole pro denní potřebu. Tato mapa 

přestoţe nevyhovovala nařízení báňského hejtmanství o 

důlních mapách č.j. 2870 ze dne 24.2.1934 byla nejprve 

povolena k uţívání rozhodnutím báňského revírního úřadu 

v Chomutově čís. 1122 ze dne 21.2.1934 do konce září 

1934 a následně bylo pouţívání této důlní mapy prodlou-

ţeno rozhodnutím báňského revírního úřadu v Chomutově 

do září 1936. Mapa nebyla připojena na státní triangulační 

síť, protoţe na území kde důl těţil nebylo dosud provede-

no vybudování triangulační sítě. Důlní situace byla do 

mapy naposledy doplněna ke stavu  31.12.1937. Pouţívání 

staré důlní mapy bylo nakonec povoleno do 31.3.1938. 

 

Mocnost uhelné sloje 70 – 100 cm a výhřevnost uhlí se 

pohybovala okolo 5 833 kalorií. Bezprostřední nadloţí 

uhelné sloje tvořila 10 cm mocná vrstva jílu nad ní byla 

10 cm mocná vrstva bituminózního lupku nazývaného 

švartna o výhřevnosti aţ 9 000 kalorií, nad ní 25 cm moc-

ná vrstva lupku a následovala 15 m mocná vrstva pískov-

ce.  Celková plocha dolových polí byla 189 ha. Těţba 

tohoto dolu je statisticky připomínána ještě v roce 1935 a 

doloţená poslední kontrola báňského inspektorátu 

v Mostě byla provedena 7.února 1938. Předpokládalo se 

v té době, ţe těţba bude ukončena 15.února 1938. proto 

veškeré osazenstvo dostalo dne 2.února 1938 výpověď. 

■ 

Milan Havlíček 

XI. DXI. DNINI  MMIERNICTWAIERNICTWA  GGÓRNICZEGOÓRNICZEGO  II  

OOCHRONYCHRONY  TTERENÓWERENÓW  GGÓRNICZYCHÓRNICZYCH  
Ve dnech 18. - 20. 5. 2011 proběhla konference  „XI. Dni 

Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych“. 

Konference se koná kaţdé 2 roky, a tentokrát  byla organi-

zována „Głownym Instytutem Górnictwa“ v Hucisku 

v Krakowsko – Częstochowskiej Jurze. Konference byla 

pořádána v hotelu „Orle Gniazdo“ v Hucisku. 

Cílem konference bylo představit nový vývoj hornictví, 

průzkumu a ochrany dobývacích prostor a objektů. Hlav-

ními tématy konference byly: 

 technologický pokrok v mapování těţby 

 monitoring dopadů těţby na poddolované úze-

mí a povrchové objekty 

 predikce povrchové deformace a účinky 

 problematika územního po těţbě 

 právní, sociální a ekonomické aspekty ochra-

ny těţebních oblastí 

Rok 
Celková 

těžba 

(q) 

Vlastní spo-
třeba včetně 

deputátu 

(q) 

Báňští úřed-
níci a dozor-

ci 

1923       

1924 41 800 8 430 1 

1925 72 140 7 305 1 

1926 101 320 8 850 1 

1927 38 230 5 250 2 

1928 74 140 6 590 2 

1929 94 990 8 248 1 

1930 80 380 7 980 1 

1931 105 800 7 120 1 

1932 115 590 7 650 1 

1933 90 220 8 220 2 

1934 63 690 5 650 2 

1935 49 740   3 

Rok Dělníci Počet směn 

Výkon dělní-
ka za směnu 

(q) 

1923       

1924 55 15 175 2,76 

1925 58 15 112 3,63 

1926 81 22 092 4,58 

1927 33 7 634 3,11 

1928 47 13 332 4,28 

1929 61 17 678 4,42 

1930 54 14 844 4,42 

1931 60 18 064 5,90 

1932 83 23 740 4,80 

1933 63 16 292 5,50 

1934 47 11 090 5,80 

1935 38     

Hotel Orle Gniazdo v Hucisku v  Krakowsko – Częstochowskiej Jurze 
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Na závěr kaţdé sekce následovala diskuse 

k předneseným příspěvkům, kterých bylo celkem 44. 

Konference se zúčastnilo kolem 180 delegátů. Mezi hos-

ty byli i zástupci z Kanady, Německa, Slovenska a Čes-

ké republiky.  Za Českou republiku to byli Ing. Jan Blín, 

PhD. (Coal Services a.s. Most), Ing. Vítězslav Nešporek 

(DIAMO s.p., o.z. Odra), Ing. Jana Rašová a Ing. Marie 

Subiková (Institut geodézie a důlního měřictví, VŠB- 

TU Ostrava). Účastníky konference byli převáţně zá-

stupci vysokých škol se zaměřením na geodézii, staveb-

nictví a hornictví, dále pak důlní měřiči a technici, zabý-

vající se speciálními metodami zobrazování povrchu. 

 

Ve středu 18. května byla po registraci účastníků zaháje-

na konference, kde generální ředitel GIG Prof. Józef 

Dubiński přivítal všechny účastníky, zvláště ty zahranič-

ní. Po zahájení konference následoval sled přednášek, 

doplněný přínosnou, avšak na naše poměry velmi bouřli-

vou diskusí. Večer byl ukončen slavnostní večeří. 

Ve čtvrtek 19. 5. 2011 pokračovaly přednášky, kde v do-

poledním bloku zaujal polské účastníky příspěvek Ing. 

Jany Rašové  „O vlivech dobývání na kostel sv. Petra 

z Alkantary“. Po odpoledním bloku přednášek byla na 

programu procházka po  Krakowsko – Częstochowskiej 

Jurze.  Na krátké zastávce u zříceniny zámku Mírov prů-

vodce připomněl legendu o dvou bratřích a nešťastné lás-

ce. Mezi dalšími navštívenými zajímavými místy byl zá-

mek Bobolice, na kterém v současné době probíhají re-

konstrukce a nakonec skalní průrva, kde byly nalezeny 

ostatky člověka neandrtálského. V současné době zde pro-

bíhá archeologický výzkum.  

Na večer téhoţ dne byl naplánován společenský večer 

v kamenném baru, kde byl nachystán raut, grilované deli-

katesy a ţivá hudba.  

V pátek 20. 5. 2011 proběhl poslední blok přednášek, kte-

rý byl slavnostně ukončen hlavním organizátorem prof. A. 

Kowalskim. Ten poděkoval všem zúčastněným, zvláště 

zahraničním hostům a všechny srdečně pozval na další, 

tentokráte jiţ XII. konferenci „Dni Miernictwa Górnicze-

go i Ochrony Terenów Górniczych“, kterou bude pořádat 

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH Krakow). Po slav-

nostním zakončení a opět výborném obědě odjeli účastníci 

do svých domovů. 

Ing. Marie Subiková 

Zahájení konference 

Zřícenina zámku Mírov 

Rekonstruovaný zámek Bobulovice 

Jeskyně s ostatky neandrtálců 

Fronta na grilované dobrůtky neměla konce 

Zleva: Ing. J. Rašová, Dr. P. Kalisz a Ing. M. Subiková ■ 
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ZZAMĚŘENÍAMĚŘENÍ  AA  VYHODNOCENÍVYHODNOCENÍ  POHYBŮPOHYBŮ  

AA  DEFORMACÍDEFORMACÍ  OPĚRNÉOPĚRNÉ  ZDIZDI  ČČ. 8246 . 8246 NANA  

D[LNICID[LNICI  D47D47  

ÚÚVODVOD  
Měření pohybů a deformací je nedílnou součástí projektu 

všech stavebních objektů, a to i jejich částí, u kterých se 

předpokládá změna polohy a tvaru oproti základnímu 

resp. výchozímu stavu. K těmto změnám dochází vlivem 

několika faktorů. Mezi ně lze zařadit deformace 

v základové půdě pod objektem, vlivy poddolování či 

výkyvy hladiny spodní vody. Všechny tyto aspekty mají 

ve většině případů negativní vliv na stav, funkci a hlavně 

bezpečnost stavebních objektů nejen při výstavbě, ale pře-

devším při jejich uţívání. Z těchto důvodů je nutné tyto 

anomálie sledovat a v případě překročení kritických hod-

not zavést vhodná opatření zejména v oblasti bezpečnosti. 

DDÁLNICEÁLNICE  D47D47  
Moravskoslezská část dálnice D1, tedy D47, začíná mi-

moúrovňovou křiţovatkou v Lipníku nad Bečvou a končí 

v Bohumíně, konkrétně její česká část na státních hrani-

cích s Polskem. Celá „VIA MORAVICA“ je tvořena cel-

kem devíti úseky, budovanými samostatně v předem sta-

novených časových etapách. 

OOPĚRNÁPĚRNÁ  ZEĎZEĎ  ČČ. 8246. 8246  
Opěrná zeď č. 8246 se nachází na šestém úseku dálnice 

D47 „Ostrava, Rudná – Hrušov “ a je součástí opěry a 

nájezdu na mostní estakádu přes Polaneckou ulici, rybník 

Rojek a trať ČD. V podélném profilu je zeď orientována 

směr východ – západ. Celková délka zdi je 72,48 m a výš-

ka 10,15 m. Princip konstrukce zdi spočívá v nahrazení 

masivní monolitické betonové či ţelezobetonové kon-

strukce zhutněným náspem zeminy. Pro minimalizaci 

smykového namáhání a vodorovné síly, jsou tyto náspy 

zpevněny pomocí výztuh a dělených velkoplošných pane-

lů (obr. 1). 

MMĚŘENÍĚŘENÍ  OPĚRNÉOPĚRNÉ  ZDIZDI  ČČ. 8246. 8246  
Měření na opěrné zdi č. 8246 probíhalo celkem v pěti eta-

pách: 

 I.  Etapa 20.10.2007 

 II.  Etapa 20.05.2008 

 III. Etapa 05.11.2008 

 IV. Etapa 25.06.2009 

 V.  Etapa 26.11.2009 

V tyto dny byly souběţně měřeny geometrické parametry 

pro určování jak horizontálních tak i vertikálních posunů. 

Výsledné hodnoty měření v prvních třech etapách byly 

převzaty. Výchozí etapou, tedy základní, byla zvolena I. 

etapa. Ze souřadnicových rozdílů bodů vztaţených k této 

etapě byly určeny celkové posuny. 

Svislé posuny 

Pro určování svislých posunů byly v patě zdi stabilizová-

ny nivelační čepové značky rozmístěné po celé délce zdi 

tak, aby bylo moţno dobře vystihnout průběh sedání zdi. 

Těchto značek je na objektu celkem 11 a jsou průběţně 

označeny G1 – G11. Jako vztaţné body byly pouţity body 

LVS – Rudná (lokální vytyčovací síť – Rudná, která byla 

vybudována pro měřické práce při výstavbě dálnice D47) 

č. 8001, č. 8008 a č. 9402 (obr. 2). 

Tyto body jsou stabilizovány tzv. těţkou stabilizací 

s nucenou centrací, která je realizována upínacím šrou-

bem. Pro výšková měření slouţí hřebová nivelační značka 

osazena do paty bloku těţké stabilizace. 

Pro všechna výšková měření byl pouţit digitální nivelační 

přístroj (DNP) Leica NA 3003. Měření byla prováděna 

geometrickou nivelací ze středu a to metodou přesné nive-

lace (PN). Nivelační pořad byl rozdělen na 3 úseky, a to 

8001 – 8008, 8008 – G6 a G6 – 9402. Pozorované body 

v patě zdi G1 – G5 a G7 – G11 byly zaměřeny záměrou 

stranou.  

Výsledky svislých pohybů 

Výšky jednotlivých pozorovaných bodů G1 – G11 ze 

všech pěti etap měření byly sestaveny do přehledných 

tabulek, ve kterých jsou obsaţeny jak dílčí poklesy mezi 

jednotlivými etapami, tak i celkové poklesy pozorovaných 

bodů vůči výškám určeným v základní, tedy I. etapě měře-

ní. Vzhledem k velkému počtu posunů jsou zde uvedeny 

pouze hodnoty maximální (tab. 1). 

Tab. 1 Maximální hodnoty svislých pohybů 

Obr. 1 Velkoplošné dělené panely 

Obr. 2 Pozorované a vztažné body pro sledování svislých posunů 

č. bo-
du 

Číslo etapy 

2 3 4 5 

Svislé posuny (mm) 

G5 -21 -30 -33 -35 

G6 -21 -30 -32 -35 

( - ) pokles, ( + ) zdvih 
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Vodorovné posuny 

Vztaţnými body pro určování horizontálních posunů byly 

body LVS – Rudná, č. 8008 a č. 9402. Vzhledem 

k velikosti opěrné zdi, byla tato síť zhuštěna dalšími body. 

Jedná se o body č. 8002, č. 8003 a č. 8004. Jako orientace 

osnovy směrů poslouţily vzdálenější body LVS – Rudná, 

a to body č. 8001 a č. 8250. 

Pozorované body charakterizují odrazné štítky, které jsou 

umístěny (obr. 3) zhruba uprostřed velkoplošných panelů 

tak, aby bylo moţno dobře vystihnout horizontální 

posuny.  

Celkový počet štítků na zdi je 56. 

 Rozbory přesnosti 

Při měření vodorovných posunů na opěrné zdi č. 8246 

byla pouţita polární metoda. Pro určení souřadnic pozoro-

vaných bodů touto metodou, bylo z důvodu dodrţení po-

ţadované přesnosti třeba provést rozbory přesnosti. A to 

především určení:  

 

 

 

 

 

kde: 

směrodatná souřadnicová odchylka určovaného 

bodu, 

směrodatná souřadnicová odchylka výchozího 

bodu, 

měřená délka mezi body A, P (stanovisko – cíl) 

 

směrodatná odchylka orientačního směrníku, 

 

 koeficient vyjadřující převodní vztah 

z obloukové míry na setinné dělení (1 rad = 

63,6620g = ρ)  

 a stanovení potřebného počtu n opakování měření 

 

 

 

kde: 

směrodatná odchylka směru měřeného v obou po-

lohách, dalekohledu ,                        ,         - udává-

na výrobcem), 

směrodatná odchylka úhlu měřeného v jedné polo-

ze dalekohledu                (UP – koeficient spolehli-

vosti – pro op. zeď č. 8246 = 2). 

Z výsledků rozborů přesnosti vyplynulo, ţe pro měření 

úhlů postačí přesnost měření 10 mgon v jedné měřické 

skupině (dvou polohách dalekohledu) a pro měření délek 

přesnost min. 3 mm. Tyto i další aspekty byly zohledněny 

při výběru vhodného měřického přístroje. 

 Zpracování měření 

Po naměření všech potřebných geometrických parametrů, 

bylo v programu GROMA v. 7 provedeno vyrovnání mě-

řické sítě a výpočet souřadnic pozorovaných bodů. Sou-

řadnice těchto bodů v S – JTSK byly dále transformovány 

do pomocného souřadnicového systému. Ten byl volen 

tak, aby došlo k lepší interpretaci a rozlišení podélných a 

příčných posunů vzhledem ke zdi, resp. k ose komunika-

ce. Počátek takto voleného systému byl umístěn do pozo-

rovaného bodu č. 1102. Kladná osa x´ charakterizovala 

spojnici počátku s bodem č. 141. Směr kladné osy y´ byl 

dle zásad pravotočivého systému pootočen o 90˚ ve směru 

chodu hodinových ručiček a směřoval tedy do středu ko-

munikace (k ose). 

Výsledky vodorovných posunů 

Vodorovné posuny byly prezentovány obdobně jako 

posuny svislé. Souřadnice pozorovaných bodů v S – JTSK 

i pomocném souřadnicovém systému byly sestaveny do 

tabulek dle jednotlivých etap měření. Příčné i podélné 

posuny byly počítány z transformovaných souřadnic. 

Vzhledem k velkému počtu výsledných posunů jsou zde 

uvedeny pouze hodnoty maximální (tab. 2 a 3). 

ZZÁVĚRÁVĚR  

Měření na opěrné zdi č. 8246 prokázalo, ţe v rámci vý-

sledných posunů určených s přesností 6 mm pro vodorov-

né posuny a 1 mm pro posuny výškové, dochází i u této 

stavby z různých důvodů k jejím posunům a přetvořením. 

Z výsledků výškových posunů vyplývá, ţe celá opěrná 

zeď klesá. Nejvíce pak zhruba uprostřed zdi, kde celkový 

pokles bodů G5 a G6 činí 35 mm oproti stavu v základní 

etapě. U posunů vodorovných převládají posuny příčné 

nad podélnými. Nejvíce se příčné posuny projevují ve 

směru od osy zdi, kdy jejich největší hodnota v 3. řadě 

pozorovaných bodů dosahuje hodnoty 26 mm. 

Vzhledem k tomu ţe se jedná především o hodnoty 

v předem stanovených mezích, je moţno konstatovat, ţe 

tyto deformace nemají vliv na stabilitu, funkci či bezpeč-

nost celého komplexu.■ 

Ing. Rostislav Dandoš a kol. 
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Obr. 3 Uspořádaní a číslování pozorovaných bodů na opěrné zdi č. 8246  
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č. bodu 

Číslo etapy 

2 3 4 5 

Příčné posuny (mm) 

Š 72 -14 -19 -19 -22 

Š 6301 -13 -16 -14 -26 

Š 6303 -13 -9 -3 -24 

( - ) směr od osy zdi, ( + ) směr k ose zdi 

Tab. 2 Maximální hodnoty vodorovných pohybů – příčných  

č. bodu 

Číslo etapy 

2 3 4 5 

Podélné posuny (mm) 

Š 72 7 9 12 8 

Š 6301 -11 -6 -5 -8 

Š 6303 -1 -6 -10 -9 

( - ) směr Ostrava (vpravo), ( + ) směr Brno (vlevo) 

Tab. 3 Maximální hodnoty vodorovných pohybů – podélných 

 směrodatné odchylky měřeného úhlu  

 směrodatné odchylky měřené délky  
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SPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEK   

Jménem redakce a všech důlních 
měřičů a geologů přejeme 

oslavencům a jejich rodinám pevné 
zdraví a mnoho úspěchů do dalších 

let! 

Mojito je tradiční kubánský koktejl. Zpravidla obsahuje 

čerstvé lístky máty, bílý rum, surový třtinový cukr, li-

metky a perlivou vodu. Podává se ve vysokých skleni-

cích se slámkou a míchátkem. Místo limetek se někdy 

pouţívá limetková šťáva a místo cukru sirup (guarapo). 

V některých verzích se do nápoje také přidává některý 

hořký likér (Angostura bitter). 

 

Nápoje podobné mojitu byly známy uţ ke konci 16. sto-

letí; podle legendy byl vynálezcem prvního předchůdce 

mojita anglický korzár Richard Drake, který smíchal 

aguardiente (nerafinovaný předchůdce rumu – pálenka z 

cukrové třtiny), cukr, limetky a mátu. Svůj drink nazval 

„El Draque“ (drak, podle přezdívky Francise Draka, jeho 

nadřízeného). Základna korzárů byla na Kubě a při jejich 

výpravách se recept rozšířil do dalších latinskoameric-

kých zemí. V 19. století byl koktejl mezi chudšími Ku-

bánci poměrně populární; v knize Ramóna de Palma z 

roku 1838 pije „draquecito“ jedna z hlavních postav kaţ-

dý den jako způsob prevence před epidemií cholery. 

Skutečné mojito vzniklo z „draque“ záměnou aguardien-

te za rum na počátku 20. století na Kubě. Je moţné, ţe 

na něj také měly vliv recepty na mátový julep či daiquiri. 

Jedny z nejstarších receptů na mojito se objevují ve vy-

dáních příručky pro barmany ve floridském baru Sloppy 

Joe’s z let 1931 a 1936. Slovo mojito zřejmě pochází z 

označení pálivé omáčky „mojo“ (ze španělského mojar, 

„navlhčit“). Alternativní etymologií je původ ze slova 

mojo, které v africké víře hoodoo označuje kouzlo, kou-

zelný amulet. 

Příprava kubánského mojita tak, jak se dělá u nás: 

Ingredience: Světlý rum 4 cl, limetka 1 ks, soda, třtino-

vý cukr 3 lţičky, máta peprná asi 10 lístků 

Postup: Ve sklenici s pevným dnem rozmačkáme mátu 

společně s cukrem. Přidáme světlý rum 4 cl a vymačká-

me limetovou šťávu. Pak nasypeme led nebo ledovou 

tříšť a nakonec doplníme sodou. Ozdobíme mátou. Li-

metka můţe být nakrájená na malé kostičky a vloţená do 

sklenice.  

Pravé kubánské mojito se od své evropské variace liší 

především v síle a vůni. Máta je na Kubě silnější, cukr se 

pouţívá bílý, ne hnědý jako u nás, limetky se nedávají 

celé, ale jen šťáva z nich. 

Mojito můţeme připravit i s jinými příchutěmi. Základ je 

vţdy stejný jako u klasického mojita. Pokud chceme 

jahodové mojito, přidáme do sklenice tři na malé kousíč-

ky nakrájené jahody. Mohou být i trošku rozmačkané, ať 

vynikne jahodová chuť. Dalším typem je zázvorové mo-

jito. K základu přidáme 5 cl zázvorové limonády. Můţe 

být i bezové mojito. K základu přidáme 2 cl bezového 

sirupu. A kdo má rád meloun, můţe zkusit melounové 

mojito. To k základu dáme kousek rozmačkaného me-

lounu.  

Co říci na závěr? No přece „Ať Vám chutná!“  

25 

23.5.1986 
Ing. Petra Zápalková 

(VŠB-TU Ostrava) 

35 

27.6.1976 
Luboš Soušek  

(Severočeské doly, a.s.) 

50 

20.5.1961 
Ing. Jaroslav Ressl 

(SUBTERRA, a.s. Praha) 

10.6.1961 
Ing. Dana Sládková, Ph.D. 

(VŠB-TU Ostrava) 

55 

29.4.1956 
Doc.Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. 

(VŠB-TU Ostrava) 

HHISTORIEISTORIE  KUB[N-KUB[N-

SKÉHOSKÉHO  DRINKUDRINKU  ZVA-ZVA-

NÉHONÉHO  „M„MOJITOOJITO“ “ AA  

JEHOJEHO  PŘÍPRAVAPŘÍPRAVA    

Kdo přijede na Kubu, objedná 

si mojito. A kdyby si ho neob-

jednal, dostane ho stejně. Tak 

je zde tento nápoj populární. U 

nás je tento nápoj populární 

hlavně v létě za horkých let-

ních dnů. Co je to vlastně mo-

jito, kde vznikl a jak vznikl, to 

se dozvíte z mnoha interneto-

vých zdrojů. Kde je původ 

následujících informací, je 

těţké zjistit, proto jej neuvá-

dím. 


