
  

 

 
 

 

Dámy a pánové, váţené kolegyně a kolegové, 

 

čas od minulé konference v Hodoníně utekl (jak jinak) 

jako voda a my se opět setkáváme na další, v pořadí uţ 18. 

konferenci Společnosti důlních měřičů a geologů. Není to 

ledajaká konference. Protoţe před dvaceti léty byla naše 

společnost zaloţena, oslavujeme zároveň i dvacáté výročí 

vzniku. Na ustavujících sjezdech české a moravské části 

tehdejší důlně-měřické společnosti bylo zvoleno 9 

zástupců do rady společnosti. Do čela byl zvolen Ing. 

Vladislav Filipec CSc. Podrobnosti najdete v tomto čísle 

bulletinu. 

 

V duchu vzpomínek na zaloţení SDMG a jistého 

bilancování proběhne i část naší konference. Myslím, ţe 

se povedlo mnohé – hodně z toho, co jsme mohli jako 

členové občanského sdruţení ovlivnit. Dvacet let – bez 

ţádných proluk – společnost funguje, pořádají se 

konference, odborné semináře. Společnost vydává 

čtyřikrát ročně zpravodaj o činnosti – Bulletin SDMG. A 

co více — pravidelně od roku 2000 jsou aktualizovány 

internetové stránky společnosti, kde se členové i 

nečlenové společnosti včas dovědí o novinkách, akcích a 

mohou si přečíst i odborné články. 

 

Nutno vzpomenout na všechny, kteří se o současnost za-

slouţili. Jsou to především Ti, kteří společnost zakládali a 

vtiskli ji určitý řád, který se snaţíme udrţovat aţ do dneš-

ních dnů. Jsou to především pan Ing. Vladislav Filipec, 

CSc., prof. Ing. Josef Novák, CSc., prof. Ing. Jiří Matouš, 

DrSc., Ing. Jan Fafejta, doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc., a 

mnoho dalších, kteří se aktivně zúčastnili pestrého ţivota 

naší společnosti. 

 

Váţené kolegyně a kolegové. Za dvacet let se v naší spo-

lečnosti mnoho změnilo. Kromě mnoha pozitivních změn 

došlo i k značnému útlumu hornictví. Společnost důlních 

měřičů a geologů je proto asi jiná, neţ jak si ji představo-

vali „Otcové zakladatelé― před dvaceti lety. Rudné hornic-

tví jiţ téměř neexistuje, došlo i k redukci těţeb uhlí – čer-

ného i hnědého. I přes tyto skutečnosti dál funguje Společ-

nost důlních měřičů a geologů, má svůj řád i pravidelný 

rytmus akcí, které pro Vás pořádá. To určitě není málo. 

Věříme, ţe Vás 18. konference SDMG v Praze zaujme jak 

svým odborným zaměřením, tak i společenskými akcemi. 

Důlní měřiči a geologové si vţdy mají co říci a my věří-

me, ţe to tak bude i v budoucnosti. 

 

 

Redakční rada SDMG 
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 Památky hornictví v severním Ty-

rolsku 

Řeka Inn byla v krásném, ale obtíţně 

průchodném horském prostředí povaţo-

vána aţ do roku 1890 za nejdůleţitější dopravní tepnu 

tyrolsko-bavorského pohraničí.  -2- 

 Bulletin z roku 1991 

Úplně první číslo našeho časopi-

su SDMG. 

-3- 

 Přehled přístrojového vybavení 

dů lně  měř ický ch  kance lář í 

v Ostravsko-karvinském revíru 

v letech 1945-1990 

Postavení důlních měřičů a přístrojového vybavení důlně 

měřických kanceláří v letech 1945-1990 bylo dáno a 

záviselo na vývoji hornické činnosti v Ostravsko-

karvinském revíru (OKR) v rámci znárodněného 

(zestátněného) průmyslu tehdejší Československé 

republiky.  -5- 
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PPAMÁTKYAMÁTKY  HORNICTVÍHORNICTVÍ  VV  SEVERNÍMSEVERNÍM  TTY-Y-

ROLSKUROLSKU  
Řeka Inn byla v krásném, ale obtíţně průchodném hor-

ském prostředí povaţována aţ do roku 1890 za nejdůleţi-

tější dopravní tepnu tyrolsko-bavorského pohraničí. V její 

blízkosti je mnoţství významných, prestiţních i méně 

známých církevních, vojenských, světských a technických 

stavebních památek. Jejich zakladateli a stavebníky byli 

vládci a měšťané z obou sousedících zemí, ke kterým toto 

strategické a výnosné území střídavě patřilo, ale téţ místní 

venkovští řemeslníci. Mnozí, kteří dnes cestou k jiţním 

mořím nebo na zasněţené svahy projíţdějí po rakouské 

dálnici A12 údolím Innu zhruba padesátikilometrový úsek 

mezi pohraničním Kufsteinem a Innsbruckem, si neuvědo-

mují, ţe míjejí místa s bohatou a významnou hornickou 

tradicí a minulostí, která je dodnes patrná a ochotně připo-

mínaná. 

 Oblast městečka Brixleggu byla osídlena uţ před 6 

tisíci lety. 

Roku 1267 

jsou doloţeny 

léčivé prame-

ny, 1865 byla 

zřízena léčebná 

zařízení. Ba-

vorským vévo-

dou Ludvíkem 

Bohatým byla 

roku 1463 

v hoře Greil-

spitz zahájena výnosná těţba měděných rud, která zanikla 

aţ počátkem 20. století. V tradici pokračují závody Mon-

tanwerke (s pobočku ve slovenských Krompachách), které 

se zabývají recyklací mědi, stříbra a  zlata 

z elektrotechnických výrobků a výrobou nových produktů 

pro průmyslová pouţití. V městečku je provozováno Ty-

rolské hornické a hutnické muzeum (obr. 1), které je moţ-

no navštívit v letních měsících. Nedaleké moderní 

(a módní) lázně Bad Häring, leţící na úpatí pohoří Wilder 

Kaiser, nabízí okruţní hornickou naučnou stezku 

(Themenweg Kohle – 

Bergbau) a návštěvu 

štoly (Franziskistolle) 

z roku 1784. Moţná, 

ţ e  a n i  t u r i s t é 

a milovníci zimních 

sportů, kteří navštíví 

populární  areály 

v údolí Zillerthal, 

netuší, ţe v malebném 

Zell  am Ziller byly 

provozovány zlaté 

doly. 

 M i m o ř á d n ý 

význam v dějinách 

evropského hornictví 

má turisticky atraktiv-

ní okresní město Schwaz, osídlené uţ roku 930. V roce 

1491 byla v hloubce 800 m raţena štola Sigmund, kterou 

lze - spolu s dalšími souvisejícími technickými památkami 

- dodnes navštívit. V době rozkvětu v 15. - 16. století ve 

zdejším revíru 10000 havířů (polovina počtu tehdejších a 

více neţ dnešní počet  obyvatel) kaţdoročně těţilo 2200 

tun mědi a vedle rtuti zejména 12 tun stříbra, které - podle 

průvodce -  představovaly 85 % evropské produkce. To 

město a celou zemi pozdvihlo mezi nejbohatší 

a nejvýznamnější, 

mís tní  těţař i 

a obchodníci se 

stříbrem ovlivňo-

vali evropskou 

politiku. Největší 

tyrolský pozdně 

gotický farní kos-

tel, zaloţený roku 

1337, má střechu 

pokrytu 15000 

měděných tašek, uvnitř se ukrývá pokladnice (obr. 2) 

s městským erbem. Na současném znaku jsou tradiční 

hornická kladívka u horního okraje štítu doplněna třemi 

pruhy rakouské vlajky. 

Nedaleko, přímo na pravém břehu Innu, leţí Rattenberg, 

půvabné městečko s výborně dochovanou středověkou 

dispozicí a zástavbou. Roku 1432 byla v době bavorského 

panství (1366 - 1505) v okolí zahájena těţba rud. 

V období let 1738 - 1912 se město stalo centrem výroby 

kovaných hřebů, které byly ve značné míře pouţívány pro 

stavbu lodí. Archiv prokazuje, ţe jen za roky 1811/12 jich 

bylo vyrobeno 60 tisíc, od nejmenších aţ po ty s délkou 

50 cm. Na tuto činnost vedle muzea odkazují i názvy ně-

kterých selských usedlostí v okolí, dnes nabízejících víta-

né turistické ubytování (obr. 3). 

 Několik kilometrů od Innsbrucku leţí na území, 

osídleném jiţ v mladší době bronzové, další evropsky 

významné město Hall in Tirol, s městskými právy uděle-

nými 1303 vévodou Ottou. Uţ v roce 1233 byla doloţena 

těţba soli, které bylo celkově vytěţeno 10 milionů tun; 

slánka se stala součástí 

městského znaku a potvrzo-

vala známé „sůl nad zlato―. 

Dalším významným datem 

byl rok 1477, kdy sem arci-

vévoda Sigismund, zvaný 

Münzenreiche, přeloţil 

z jihotyrolského Merana 

(dnes v italské Horní Adiţi) 

mincovnu. Od roku 1486 

zde byly raţeny i daleko za 

hranicemi habsburské mo-

narchie vysoce ceněné stří-

brné tolary. (Mimochodem i 

t a d y ,  s t e j n ě  j a k o 

v Jáchymově, odvozují od svých tolarů název současné 

měny USA.) Arcivévoda Ferdinand II. nechal mincovnu 

přeloţit do prostor městského hradu Hasegg, zaloţeného 

ve 13. století pro ochranu solivarů, solné cesty a mostu 

přes Inn. Jen v letech 1748 - 1768 bylo vyraţeno 17 milio-

nů mincí Marie Terezie. Mincovní věţ (Münzenturm, obr. 

4) se stala symbolem města. Provoz byl ukončen roku 

1809 při bojích proti Francouzům a Bavorům. Po roce 

1975 byla zahájena raţba medailí, včetně těch pro zimní 

olympijské hry v Innsbrucku, případně příleţitostných 

euromincí.■ 

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. 
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PPŘEHLEDŘEHLED  PŘÍSTROJOVÉHOPŘÍSTROJOVÉHO  VYBAVENÍVYBAVENÍ  

DŮLNĚDŮLNĚ   MĚŘICK ÝCHMĚŘICK ÝCH   KANC ELÁŘÍKANC ELÁŘÍ  

VV  OOSTRAVSKOSTRAVSKO--KARVINSKÉMKARVINSKÉM  REVÍRUREVÍRU  

VV  LETECHLETECH  19451945--19901990  

AABSTRAKTBSTRAKT::  

Příspěvek podává stručný přehled o přístrojovém vy-

bavení důlně měřických kanceláří v Ostravsko-

karvinském revíru. Dotýká se časového úseku mezi 

ukončením 2. světové války v r 1945 a rokem 1990, tj. 

nástupem útlumu těžby uhlí. Zabývá se důlními úhlo-

měrnými a nivelačními přístroji, gyrokompasem, lase-

rovým vytyčovacím zařízením a výpočetní technikou. 

Téma rozšiřuje o problematiku souřadnicových a výš-

kových systémů, připojovacího a usměrňovacího měře-

ním a také o výškové a hloubkové měření. Uzavírá při-

pomínkou existence výzkumné důlně měřické základny 

a doplňuje poznámkou o vývoji fotogrammetrického 

zařízení pro diagnostiku jam. Příspěvek se dotýká ob-

dobí, charakteristické vysokým vzrůstem těžby uhlí a 

s tím spojeném rozmachem důlně měřické služby.  

1. Ú1. ÚVODVOD  
Postavení důlních měřičů a přístrojového vybavení důlně 

měřických kanceláří v letech 1945-1990 bylo dáno a závise-

lo na vývoji hornické činnosti v Ostravsko-karvinském reví-

ru (OKR) v rámci znárodněného (zestátněného) průmyslu 

tehdejší Československé republiky. Po skončení 2. světové 

války v roce 1945 došlo v OKR k převratným změnám, 

vyvolaných znárodněním dolů, jeţ byly sloučeny v r. 1946 

do jednoho národního podniku. Organizační struktura dolů 

do té doby byla sloţitá a představovala šest těţebních spo-

lečností s 32 důlními závody, viz obr. 1. Po znárodnění dolů 

byly společnosti přeměněny se zohledněním územní polohy 

a geologických poměrů na pět provozních ředitelství 

(pozdější trasty, zrušené 1. 1. 1957). Od té doby spojené 

doly OKR prošly aţ do dnešního dne řadou organizačních, 

vlastnických i existenčních změn. Proběhlo několik celore-

vírních rekonstrukcí za účelem vysokého zvýšení těţby čer-

ného uhlí a koksu. Změny se samozřejmě také dotýkaly 

provádění důlně měřické sluţby, její náplně a řízení ze stra-

ny revírního ředitelství.  

Nejprve v r. 1945 se jednalo o etapu poválečné obnovy reví-

ru, která byla završena r. 1948, kdy bylo dosaţeno úrovně 

těţby uhlí v objemu 14,1 mil. t, překračující předválečnou 

těţbu z r. 1938 o výši13,4 mil t. Pak v OKR, následovalo 

dle nově zavedeného direktivního státního plánu několik 

velkokapacitních revírních rekonstrukci. První rekonstrukce 

proběhla do r. 1953, při níţ vznikly např. Velkodůl ČSA a 

Velkodůl 1. Máj. Po ní následovala druhá revírní rekon-

strukce, která byla ukončena zhruba v r. 1965 a byla zaháje-

na výstavba nových dolů (např. Paskov 1960, ČSM 1961, 

Staříč 1964). V období neustálého růstu uhelné produkce 

bylo dosaţeno r. 1971 nejvyšší revírní těţby o objemu 24,5 

mil. t, tedy více neţ dvojnásobek předválečné těţby z r. 

1938. 

2. P2. POMĚRYOMĚRY  VV  DŮLNĚDŮLNĚ  MĚŘICKÉMĚŘICKÉ  SLUŽBĚSLUŽBĚ  
Po skončení války byla na bývalých těţebních společnos-

tech a jejich závodech důlně měřická činnost nejednotná, ve 

vybavenosti přístroji a v úrovni personálního obsazení znač-

ně rozdílná. Hlavním úkolem důlních měřičů znárodněných 

dolů byla nutnost jednak účinně se podílet se na investič-

ních rekonstrukcích a spojování malých dolů do důlních 

podniků o větší velikosti a jednak celorevírně sjednotit sou-

řadnicové a výškové systémy a důlně měřickou dokumenta-

ci, a to vše za neustálého tlaku na zvyšování těţby uhlí dle 

stoupajících poţadavků státu a dávání přednosti výrobním 

útvarům. 

Pro tehdejší nedostatek počtu důlních měřičů s ohledem na 

nově kladené velké a odborně náročné úkoly bylo potřeba 

zvýšit úroveň znalostí stávajících pracovníků a doplnit o 

nové, nejen technických ale i inţenýrských úrovní. Proto 

v r. 1949/50 byl uskutečněn večerní kurs důlního měřictví 

pro všechny důlní měřiče v OKR a další internátní kurz v 

letech 1952/53. Do praxe nastoupili v r. 1953 první báňští 

inţenýři, absolventi VŠB se specializací důlní měřictví. Do 

původní náplně práce důlního měřiče v dole patřila také 

geologie. Teprve od r. 1955 začaly být na důlních závodech 

ustavovány funkce důlních geologů. 

Po ukončení poválečné obnovy a rekonstrukce dolů, probí-

hající zhruba do roku 1965 a následné celo revírní generální 

přestavbě stávajících a výstavbě nových dolů, byl revír 

v podstatě dobudován na státem poţadovanou těţební uhel-

nou kapacitu. V r. 1971 bylo dosaţeno nejvyšší revírní těţ-

by o objemu 24,5 mil. t, tedy více neţ dvojnásobek předvá-

lečné těţby z r. 1938. To bylo umoţněno obrovským úsilím 

pracovníků na dolech a investičním a technickým rozma-

chem v revíru, coţ se odrazilo i v souběţném vývoji důlně 

měřické sluţby a potaţmo i geologické sluţby. Stav důlních 

podniků v revíru ve vrcholném stádiu rozvoje okolo r. 1980 

ukazuje obr. 2 (ještě bez průzkumného dolu Frenštát, zalo-

ţeném v r. 

1982). 

Zvyšovaní ob-

jemu těţby 

uhlí, a také 

rozsahu inves-

tičního hloube-

ní jam, šibíků, 

z á s o b n í k ů 

a provozní raţ-

by chodeb a 

překopů neslo 

sebou značné 

zvětšovaní od-

borné nároč-

Obr. 1 Mapka těžebních společností v OKR v r. 1945 před znárodně-
ním. (Vítkovické horní a hutní těžířstvo, Báňská a hutní společnost 
a.s., Severní dráha Ferdinandova a.s., Kamenouhelné doly 
a koksovna Jana Wilczka, Kamenouhelné doly Orlová-Lazy a.s., 
Larischovy kamenouhelné doly a koksovna., Autoři J. Klát, M. Krul  

Obr. 2. Mapka důlních 
podniků v OKR v r. 1980. 

Zdroj: Archív autora 
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 nosti důlně měřických prací. Tomuto trendu však neodpoví-

dalo dosavadní početní a kvalifikační obsazení důlně měřic-

kých kanceláří, a to přesto, ţe část náplně, jako např. důlně 

technické plánování, projektování, přešla na nově vytvořené 

odborné útvary na dolech a revírní instituce. 

K řešení tohoto nepříznivého stavu přistoupilo tehdejší ředi-

telství OKD v r. 1962 přijetím personální normy (klíče) na 

početní a kvalifikační obsazení důlně měřických 

a geologických útvarů na jednotlivých dolech. Jako výchozí 

a objektivní kriterium byl určen objem ročně vyraţené me-

tráţe důlních děl. Doplnění podle tohoto klíče bylo uskuteč-

něno v letech 1963-1967 a přineslo v revíru podstatné zvý-

šení odborné kvalifikace a počtu o cca 50 pracovníků. 

 

Uplatňování nových technologii 

dobýváni a raţení, vedoucí 

k dosahování vyšších těţeb uhlí 

i postupů raţení důlních děl, 

ovlivnilo i vývoj v důlním mě-

řictví. Zvýšeny byly poţadavky 

na mnoţství, rychlost a přesnost 

měření a podstatně rozšířen 

okruh zabezpečovaných úkolů 

při průzkumu, výstavbě, otvír-

ce, přípravě a dobývání. Proto 

bylo nutné zavádět nové měřic-

ké a výpočetní metody a nové 

typy měřických přístrojů s auto-

matizačními prvky. Byly to 

gyroteodolity, lasery, elektro-

nické dálkoměry a elektronické 

počítačové vybavení. Obtíţnost ve vybavování tímto zaříze-

ním byla způsobována tím, ţe přístroje pro pouţívání v dole 

musely mít příslušné bezpečnostní provedení proti výbuchu 

důlních plynů. 

3. Ú3. ÚHLOMĚRNÉHLOMĚRNÉ  PŘÍSTROJEPŘÍSTROJE  PROPRO  MĚŘENÍMĚŘENÍ  VV  

DOLEDOLE  
Těsně po druhé světové válce se pouţívaly přístroje, pochá-

zející z předválečné a válečné doby, zejména z let 1939–45, 

kdy byly důlní závody i příslušná ředitelství těţebních spo-

lečností vybaveny řadou německých (Zeiss) příp. švýcar-

ských (Wild a Kern) přístrojů. Byly to různé druhy a typy 

teodolitů a nivelačních přístrojů rozličné provenience i od 

dalších firem (např. Frič, Hildebrandt, Breithaupt). Původně 

v dolech pouţívané úhloměrné přístroje-teodolity 

s jednoduchými odčítacími pomůckami (verniery) byly po-

stupně nahrazovány modernějšími s optickým odečítáním 

v nevýbušném provedení.  

Od 50. let minulého století se začaly také uţívat teodolity 

české firmy Meopta. Pak od r. 1961 pro uznávanou kvalitu, 

snadnou dovozní dostupnost a niţší devizovou náročnost se 

revír zaměřil pro většinu závodů pro vyuţívání v dole na 

teodolity a nivelační přístroje v nevýbušném provedení od 

firmy Carl Zeiss, Jena, z tehdejší NDR. Pro běţná měření to 

Obr. 3 Závěsný důlní teodolit 
Theo 120, Carl Zeiss, Jena , 
Zdroj: Repro ZI-Z181, s. 280 

Tab. 1 Vybavení dolů měřickými přístroji v letech 1980-1990 

Doly Druh přístrojů Počet 

Důl ČSA, Karviná teodolit Theo Zeiss 010   1 

  teodolit Theo Zeiss 020 (A i B)  9 

  teodolit Theo Zeiss 080  5 

  nivelační přístroj A 3KL  4 

  nivelační přístroj Wild NA 2000  1 

  nivelační přístroj Zeiss Koni 007  1 

Důl Lazy, Orlová  teodolit Theo Zeiss 020 (A i B) 10 

  teodolit Theo Zeiss 080  1 

  teodolit T 015B  1 

  tachymetr Dahlta 010 B  5 

  tachymetr EOT 2000  1 

  totální stanice Leica TC 705  1 

  nivelační přístroj Ni 020A   1 

  nivelační přístroj Topcon AX  1 

  nivelační přístroj Topcon AT G4 1 

  
nivelační přístroj PZL 100 

(Zenitlak)  
1 

Důl Darkov, Kar-

viná 
teodolit Theo Zeiss 010  7 

  teodolit Theo Zeiss 020 (A i B)  35 

  theodolit Theo Zeiss 015  1 

  
nivel. přístr.- údaje nejsou 

k disposici 
  

Důl ČSM, Stonava teodolit Theo Zeiss 010  3 

  teodolit Theo Zeiss 020 (A i B)  18 

  teodolit Theo Zeiss 080  2 

  teodolit Topcon TL 6G  2 

  tachymetr Dahlta 010  1 

  totální stanice Topcon GTS 6B  1 

  nivelační přístroj Zeiss Ni 020  1 

  nivelační přístroj Zeiss Ni 021  1 

  nivelační přístroj Zeiss Ni 025   1 

  nivelační přístroj Zeiss Ni 030  2 

  nivelační přístroj Zeiss Ni 050  3 

  nivelační přístroj Zeiss  Koni 007  3 

  nivelační přístroj Leica NA 3000  1 

Důl Paskov, Staříč teodolit Theo Zeiss 010   2 

  teodolit Theo Zeiss 020 (A i B)  6 

  teodolit Theo Zeiss 080  4 

  teodolit fy Fenel   2 

  dálkoměr Wild TC 1600  1 

  dálkoměr Sokkia     1 

  nivelační přístroj Ni Zeiss 025  4 

  
nivelační přístroj Zeiss 007 – 

Koni   
2 

  nivelační přístroj Sokkia C 32  1 

  nivelační přístroj  Leica NA 3000  1 

VOKD, Ostrava teodolity 38 

  nivelační přístroje  30 

  tachymetry fy Wild  1 

  totální stanice fy Pentax ATS 101  1 
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byly např. důlní teodolity Zeiss Theo 020, případně Theo 

080 pro přesné měření pak teodolity Zeiss Theo 010 

s čočkozrcadlovým dalekohledem. Pro obtíţné podmínky ve 

strmých a šikmých dílech, se dobře uplatňovaly závěsné 

teodolity Theo 120, téţe firmy. Pro informaci je uveden 

v tab. 1 stav vybavení důlně měřickými přístroji v r. 1980-

1990 na některých dolech (názvy důlních podniků jsou uve-

deny dle oficielní platnosti ve zmiňovaném období).  

Souřadnicové systémy 

Pokud se týče zobrazovacích souřadnicových systémů 

nadále se pouţíval v OKR pro důlní mapy u skupiny dolů 

v západní části revíru místní Ottův systém, který byl 

vytvořen v r. 1858, a jeţ spolehlivě slouţil cca 100 let (na 

ploše důlních polí po r. 1910 o rozloze cca 100 km2). Ve 

východní části revíru vyuţívalo 15 dolů šest místních sítí, 

které měly počátky ve středech důlních jam.  

Provedením státní triangulace v JTSK na území OKR v 

letech 1949-1950 byl dán pevný základ pro sjednocení 

všech místních důlních sítí na jednotlivých dolech a bylo 

moţné začít budovat kvalitní důlní sítě bez zatíţení starými 

nepřesnostmi. Práce na jejich vybudování a zkvalitnění  

byly prováděny od r. 1950 aţ do r. 1959. Vypočteny byly 

nové transformační klíče na základě identických bodů 

zaměřených v obou sítích. Na základě těchto klíčů byla pak 

provedena transformace důlní polygonální sítě do S-JTSK. 

Připojovací a usměrňovací měření 

Po r. 1950 připojovací a usměrňovací měření ţivých pater 

na dolech bylo prováděno zásadně dvěma svislými jámami 

mechanickým promítáním olovnic při zastavených ventilá-

torech, jen zcela výjimečně některá nejhlubší patra byla 

připojena a orientována jen jednou svislou jamou a dvěma 

olovnicemi. Tyto řídké případy byly po dosaţení důlního 

propojení mezi dvěma jámami znovu zaměřeny. 

4. V4. VÝŠKOVÁÝŠKOVÁ  MĚŘENÍMĚŘENÍ  
Rovněţ nivelační měření doznalo vlivem pouţívání moder-

ních nivelačních přístrojů značných změn: předcházelo od 

jednoduchých přístrojů s ručním urovnáváním libely přes 

přístroje s automatickým urovnáváním libely (např. Zeiss 

Koni 007) aţ k přístrojům s automatickou registrací za pou-

ţití nivelačních latí s čárkovým kódem. Tento poslední způ-

sob výškového měření však má i dnes ještě určitá úskalí (při 

velké změně intensity osvětlení latě přístroj neměří apod.). 

Od 50. let minulého století se začaly uţívat nivelační pří-

stroje české firmy Meopta. Od r. 1961 se revír pro většinu 

závodů pro vyuţívání v dole zaměřil obdobně jako u teodo-

litů na nivelační přístroje od firmy Carl Zeiss.  

Výškové systémy, obdobně jako souřadnicové, nebyly při 

vzniku národního podniku OKD v roce 1946 mezi doly jed-

notné. Některé pouţívaly systém Balt (tzv. Normál Nul) 

a jiné systém jadranský. Starší doly měly vlastní výškový 

systém, navázány na ohlubně jam. V roce 1948 došlo na 

území OKR k novému vyrovnání státní jednotné nivelační 

sítě v jadranském systému (ČsJNS). Následně nato byla v r. 

1949 pracovníky ředitelství OKD zaměřena jednotná celore-

vírní nivelační sít. Na kaţdém dole byly pro jejich potřeby 

zaměřeny a stabilizovány poblíţ těţních jam základní nive-

lační body. Později v roce 1959 byla revírní nivelace připo-

jena k výškovému systému Balt po vyrovnání (Bpv). Revír-

ní nivelační síť byla v tříletých intervalech pravidelně zamě-

řována.  

5. D5. DÉLKOVÁÉLKOVÁ  MĚŘENÍMĚŘENÍ  
Pokud se týká délkového měření, nutno bohuţel konstato-

vat, ţe způsob měření délek v důlních polygonálních pořa-

dech nedoznal v podstatě větších změn, i kdyţ se pouţívají 

pásma nové generace. V pouţívání byla v minulosti ocelová 

pásma délky 20, 50 aţ 100m, navinutá na kruhu nebo častěji 

na vidlici. Od 70. let při měření délek se začala pouţívat 

pásma, zhotovená z materiálů, které nepodléhají korozi. 

Způsob měření délek musel však zůstat nezměněn. 

S ohledem na zvláštnost důlního prostředí s obsahem třaska-

vé ho plynu metanu, prachu a značné vlhkosti nešlo uplatnit 

modernější způsoby, jeţ by musely být proti uvedeným vli-

vům zabezpečeny.* 

V rámci rozvoje byly nezávisle na tom v prosinci r. 1974 

pro centrální vyuţívání v revíru v dolech a v jamách dove-

zeny dva elektrooptické dálkoměry Di-10 od firmy Wild v 

nevýbušné úpravě s dosahem od 5 m do 1800 m. Dálkomě-

ry byly pouţívány jako nasazovací s teodolitem Wild T-2 

a vyuţívány při polygonálním měřeni na povrchu i v dole, 

např. na hlavních překopech a často ve spojení 

s gyroteodolitem. 

6. H6. HLOUBKOVÁLOUBKOVÁ  MĚŘENÍMĚŘENÍ  
V roce 1949 v navázání na revírní nivelační síť ČsJNS bylo 

provedeno hloubkové měření v jamách téměř na všech do-

lech, včetně všech jejich pater. V nových i prohlubovaných 

jamách se hloubkové měření stále provádělo a provádí kla-

sickým způsobem pomocí hloubkového pásma. Výstavba 

OKD a Institut geodezie a důlního měřictví Vysoké školy 

báňské (VŠB) mají pro měření v jamách k dispozici hloub-

kové pásmo délky 1200 m. Pásma jsou dělena po celé délce 

na mm a svou délkou pro podmínky hlubinných dolů v ČR 

dostačují. 

7. G7. GYROKOMPASOVÁYROKOMPASOVÁ  MĚŘENÍMĚŘENÍ    
V r. 1962 byla při ředitelství OKD 

zřízena gyrokomapasová stanice, která 

byla vybavena gyrokompasem sovět-

ské výroby MV 1 v nevýbušném pro-

vedení (do 1,0 % metanu). Novější typ 

MV–2, dodaný v r. 1968, měl povole-

ní pro pouţití v důlním prostředí s 

koncentrací metanu do 1,5 %. Stanice 

vykonávala usměrňovací měření na 

všech hlubinných uhelných a rudných 

revírech v ČSR. Stanice prováděla 

ročně cca 50 aţ 80 měření. Pro připo-

jení a usměrnění důlní situace bylo tak 

moţno promítnout pouze jeden bod 

s povrchu jednou jamou. Tato metoda byla povolena i poz-

ději ve smyslu Vyhlášky ČBÚ v Praze č. 435/1992 Sb. 

(příloha č. 1, odst. 4).  

V letech 1989 - 1995 byla činnost stanice přenesena na re-

vírní organizaci OKD-DPB, a.s. v Paskově a začleněna do 

měřického odboru. Počet prováděných usměrňovacích mě-

ření byl však minimální. K měření se začal pouţívat uţ 

zmodernizovaný a zejména velmi lehký a skladný gyrokom-

pas. V druhé polovině posledního desetiletí minulého století 

byl gyrokompas převeden do majetku organizace VOKD, a. 

s. Ostrava. Původní přístroj MV–1 byl předán do sbírek 

historických přístrojů akademika Čechury na Vysoké škole 

báňské, viz obr. 4.■ 

Prof. Ivo Černý, CSc., Ing. Jaroslav Klát  

Obr.4 Gyrokompas MV-1, 
výroba SSSR, VNIMI, pro 
doly s vývinem metanu. 
Zdroj: Repro Z II, Z52, s. 
181. 
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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! 

25 

18.9.1986 
Martínková Klára 

(SD,a.s.) 

65 

28.9.1946 
Ing. Mikulenka Václav, PhD. 

(VŠB-TU Ostrava) 

70 

15.9.1941 Ing. Klvaňa Miroslav 

50 

1.9.1961 
Ing. Klusoň Zdeněk 

(ARGUS GEO SYSTÉM, s.r.o.) 

35 

20.9.1976 
Ing. Ţáček Petr 

(SUBTERRA, a.s.) 

Zdroj: danisuti.blog.cz 

Student při zkoušce neumí a tváří se zoufale. 

Kantor ho osloví s otázkou: "Jak vy si vlastně představujete 

zkoušku na vysoké škole?" 

Student: "Jako rozhovor dvou inteligentů." 

Kantor: "No jo, ale co kdyţ jeden z těch dvou není inteli-

gent, ale naprostej vůl?" 

Student: "No, v tom případě inteligent bere index a odchá-

zí." 

 

Záchody na vysoké škole, po zápočtech. 

Z jedné kabinky: "Tak co? Dostal jsi zápočet?" 

Z druhé kabinky: "Nedostal, ten debil mi ho nedal." 

A z třetí kabinky: "Ani příště ti ho nedám!" 

 
Zdroj:  vtipy.vtipky.sblog.cz 

 

Zdroj: sudokuweb.cz 

 

Jeden student na konzervatoři studoval skladbu. Blíţily se 

mu závěrečné zkoušky a on musel dokončit své dílo. Jenţe 

ho nic nenapadalo. Jednou potkal známého a povídá mu: 

"Člověče, já uţ nevím jak dál. Za týden mám odevzdat zá-

věrečnou skladbu a nemám ještě ani notu." 

"Tak to ti můţu poradit. Vezmi skladbu od svého profesora 

a přepiš ji pozpátku. Nikdo to nepozná." 

"Hm, to uţ jsem zkoušel a vyšla mi Novosvětská." 

 

Proč se lidi hlásí na vysokou školu? 

Aby dostali kolej a přístup na Internet.  

 
Zdroj:  vtipy.vtipky.sblog.cz 

http://danisuti.blog.cz/1006/kreslene-vtipy
http://vtipy.vtipky.sblog.cz/vtipy-o-skole/
http://sudokuweb.cz/online-hra-sudoku/
http://vtipy.vtipky.sblog.cz/vtipy-o-skole/

