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 Vydává Společnost důlních měřičů a geologů   

Vážené kolegyně a kolegové, 

jak už bývá zvykem, s nastávajícím podzimem přichází i 

další konference SDMG a to tentokrát sedmnáctá. Někteří 

dostanou toto číslo bulletinu do rukou právě na probíhající 

konferenci 12. - 14. 10. 2010 v Hodoníně, v regionu dob-

rého vína. Jak v loňském roce, tak i v letošním roce, jsou 

články ve sborníku recenzovány. Tímto děkujeme všem, 

kteří se na recenzích podíleli, a zároveň děkujeme všem 

těm, kteří samotné články napsali. 

Další významnou událostí tohoto roku bylo uspořádání 

XIV. kongresu Mezinárodní organizace důlních měřičů 

(ISM) ve dnech 20. - 24. 9. 2010 v Jihoafrické republice 

(Sun City), kam se sjeli důlní měřiči z celého světa. Kon-

gresu se zúčastnili také tři členové rady SDMG. Bližší 

informace o samotném průběhu kongresu najdete v tomto 

čísle. 

Co nás čeká příští rok? Již v těchto dnech je zajištěn kon-

ferenční sál na Novotného lávce v Praze pro oslavy 20. 

výročí založení SDMG. Významná událost proběhne ve 

dnech 5. - 7. 10. 2011. Průběh bude slavnostnějšího rázu, 

takže tomu bude odpovídat i program a kulturní náplň. Co 

to bude, nebudeme prozrazovat, nechejte se překvapit.  

Zároveň Vás všechny prosíme, pokud víte 

o někom, kdo byl členem SDMG a nebo ještě je, 

ale neobjevuje se na našich setkáních,  

posílejte kontakty na e-mail: dana.sladkova@vsb.cz. 

  Redakční rada bulletinu SDMG 
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XIV. XIV. MEZIN[RODNÍMEZIN[RODNÍ  KONGRESKONGRES  ISMISM  

Ve dnech 20. - 24.9.2010 se konal v Sun City (Jižní Afri-

ka) XIV. mezinárodní kongres ISM. 

Hlavní témata kongresu byla:  

 Historie, právo, kvalifikace a výchova v důlním měřic-

tví  

 Geometrizace a využití ložisek užitkových surovin 

 Důlně měřické přístroje, metody měření a mapování 

 Vlivy poddolování, stabilita svahu a důlní škody 

 Důlní měřictví a ekologie hornické krajiny 

 Ekonomické transformace, udržitelný rozvoj a nové 

zdroje energie 

 

Celkově se kongresu ISM zúčastnilo 218 delegátů z 22 

zemí, přičemž domácích účastníků bylo 131 a zahranič-

ních 87. Z celkového počtu účastníků bylo pouze 11 žen. 

Za Českou republiku se zúčastnili Ing. Martin Vrubel, 

Ph.D. ze Severočeských dolů a.s. v Chomutově,  Vilém 

Středa ze společnosti Subterra a.s. Praha a Ing. Jan Blín 

z Coal Services a.s. v Mostě.  

V pondělí 20. září byla po registraci na programu prohlíd-

ka národního parku Pilanesberg, kde si mohli účastníci 

kongresu fotografovat zvířata žijící ve volné přírodě. Být 

pár metrů od slona, žirafy, nosorožce, zebry, opice, bůvola 

a dalších zvířat byl pro každého zážitek. Na začátku pro-

hlídky všechny překvapil požár v parku a na závěr pobíha-

jící prase po golfovém hřišti. Večer proběhlo slavnostní 

zahájení kongresu ISM, které bylo v duchu představení 

kultury původních obyvatel jižní Afriky. 

V úterý a ve čtvrtek probíhaly přednášky. Celkem bylo 

předneseno 44 přednášek z uvedených témat. Po dobu 

konání XVII. konference SDMG v Hodoníně si lze všech-

ny přednášky z kopírovat, stačí jen požádat Ing. Josefa 

Blína, který je má k dispozici ve formátu *.pdf (velikost 

cca 22 MB). Ostatním zájemcům lze dodat na základě e-

mailové zprávy na adresu: j.blin@coalservices.cz. Součás-

tí kongresu byla výstava výrobců měřických přístrojů, 

pomůcek a programů, kterou bylo možno navštívit po 

celou dobu kongresu. 

Ve středu byla za poplatek 700 Randů (cca 1900 Kč) 

umožněna zájemcům technická prohlídka hlubinného dolu 

nebo povrchového lomu. Těžní jáma dolu Impala Plati-

num 20# má elipsovitý tvar a je hluboká 1050,5 m. Těží 

zde rudu, z které se následně získává chrom a platina. Ob-

sah nerostu je 3,69 gramu v tuně rudy. Měsíční těžba do-

sahuje výše 185 000 tun. Celkem se tak měsíčně získá 683 

kg nerostu. Zásoby na dole Impala Platinum 20# se odha-

dují cca do roku 2043. 

 

Slon je největší suchozemský savec 

mailto:j.blin@coalservices.cz
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Prohlídky se zúčastnilo celkem 16 delegátů. Po převlečení 

do žlutých montérek a po sfárání dolů jsme byli uvítáni 

havířskou písní. 

Nečekané a velmi milé. Po té následovala prohlídka dolu a 

vlastní těžba, která v současné době probíhá 950 m pod 

zemským povrchem. Sloj má necelých 70 cm, ve vrchní 

partii sloje je ruda s chromem a v dolních partii je výskyt 

platiny. Překvapením bylo poměrně velké množství zaměst-

nanců a poměrně i značný počet žen. Samozřejmě nikdo 

z účastníků neodolal nabídce, že rudy si může vzít kolik 

chce. Problém zřejmě vznikl několika účastníkům na letišti, 

kdy zavadlo může mít maximálně 23 kg. Celá exkurze byla 

doplněna odborným výkladem hlavního inženýra dolu. 

 

V pátek 24.9.2010 proběhlo slavnostní ukončení kongresu 

ISM v Jihoafrické republice, které zahájil Michael G Li-

vingstone-Blevins, stávající prezident ISM. Proběhla vzpo-

mínka na nedávno zemřelého bývalého prezidenta ISM Dr. 

Kálmána Barátosiho a kladně se zhodnotil průběh XIV. 

kongresu ISM. V závěru byla předána standarta ISM do 

rukou zástupců z Německa, kde se bude konat XV. kongres 

ISM. Ten se uskuteční ve městě Aachen ve dnech 16. až 

20. září 2013. 

_______________________________________________ 

 

Základní informace o Jihoafrické republice  
(www.thepartners.cz) 

 

Hlavní město: Pretoria 

Rozloha: 1.221.037 km2 

Počet obyvatel: 42 718 530 (rok 2004)  

Oficiální jazyk: Angličtina, Afrikánština 

Státní zřízení: Republika 

 

Hlavní náboženství: Křesťané (80%); tradiční africké 

(15%); ostatní (5%) 

Čas: UTC+2 

Měna: jihoafrický rand (ZAR) = cca 2,7 Kč (září 2010),  

pivo 0,5 l = 15 Ran, víno 0,7 l = 120-210 Ran, Cola Light 2 

l = 18 Ran, večeře = 40–175 Ran 

 

Vízová povinnost pro občany ČR: Ne 

V dubnu 2003 byla zrušena pro občany ČR vízová povin-

nost vztahující se na držitele všech druhů cestovních dokla-

dů pro pobyt v JAR do 90 dnů za turistickým nebo tranzit-

ním účelem. 

_______________________________________________ 

Ostatní informace: 

Před odletem do 

JAR jsme byli upo-

zorňováni na poměr-

ně velkou kriminali-

tu. Podle získaných 

informací lze konsta-

tovat, že došlo ke 

snížení kriminality 

zásluhou uspořáda-

ného mistrovství 

světa ve fotbale 

v červnu 2010. Po-

zůstatky po mistrov-

ství byly vidět na každém kroku jen škoda, že místo naší 

vlajky byla vidět slovenská. Nadále však  zůstávají rady od 

místních občanů „Tam raději nechoďte!“. Přesto zážitek 

z tohoto kongresu je nezapomenutelný. ■ 

Ing. Jan Blín 

 

Další fotky pořízené v Africe: 

http://svet-jazyku.cz/wp-content/uploads/2008/10/jar-vlajka.gif
http://svet-jazyku.cz/wp-content/uploads/2008/10/jar-mapa.gif
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DDOKUMENTOV[NÍOKUMENTOV[NÍ  DŮLNÍCHDŮLNÍCH  PAM[TEKPAM[TEK  

VV  OOSTRAVĚSTRAVĚ  

Příspěvek, který zde uvádíme se souhlasem autora, byl 

prezentován na XVI. konferenci ve Svinčicích.  Zabývá se 

spoluprací důlních měřičů na výběru a dokumentování 

důlních kulturních památek v Ostravě. Uvádí základní 

informace o provedeném památkovém výzkumu a doku-

mentování historického, stavebního a technického vývoje 

důlních děl (jam a štol) a hornické činnosti na území měs-

ta Ostravy od počátku dolování. Poukazuje na bohatství a 

využití mapových archívů v důlně měřických kancelářích. 

Zmíněny jsou problémy využívání starých důlních map, 

spočívající např. v různosti místních souřadnicových sys-

témů a jejich transformace do JTSK. Referát je doplněn 

stručným popisem a vyobrazením vybraných památek. 

 

HHORNICKÉORNICKÉ  PAM[TKOVÉPAM[TKOVÉ  DĚDICTVÍDĚDICTVÍ  

VV  OOSTRAVĚSTRAVĚ  

Ostrava a celý OKR a jeho sídelní a průmyslové aglome-

race představovaly v rámci České republiky neobyčejně 

zvláštní fenomén. Jádrem dnešní Ostravy se stala Morav-

ská Ostrava, přičemž její nejstarší historie se příliš neliší 

od vývoje většiny středověkých měst a městeček v čes-

kých zemích. Město je v písemných pramenech zmiňova-

né prvně v roce 1267. 

Novodobá historie města, zejména jeho velký územní 

rozvoj, je spojen s objevem černého uhlí v r. 1763 a jeho 

těžbou již od 80. let 18. století. Založení Rudolfovy žele-

zářské huti ve Vítkovicích v roce 1828 a vybudování hlav-

ních železničních tratí, které od 40. let 19. století propojily 

Ostravu s metropolitními městy Vídní a Krakovem a dal-

šími významnými městy, akcelerovaly rychlý rozvoj těžby 

uhlí s návaznosti na výrobu železa a rozvoj dalšího prů-

myslu. V průběhu několika desetiletí se Ostrava rozvinula 

ve velkoměsto středoevropského významu. Stala se ne-

jvětší industriální aglomerací v tehdejší v rakousko-

uherské monarchii. Po 2. světové válce byla pokládána za 

„ocelové srdce republiky“ a někdy nelichotivě označována 

jako „černá Ostrava“. Jejími dominantami a charakteris-

tickými symboly se staly těžní věže desítek dolů a také 

vysoké pece a koksovny, elektrárny a velké průmyslové 

závody. 

Objekty, spojené s těžbou uhlí, jsou zcela unikátním kul-

turním dědictvím Ostravy. Hlavní objekty těžebních a 

výrobních areálů byly stavěny v reprezentativní podobě, 

stejně jako ostatní významné stavby té doby. Na budování 

reprezentativních správních budov a v některých přípa-

dech i celých průmyslových areálů se podíleli soudobí 

přední architekti, např. jde o doly Michal, Zárubek, Ale-

xander, a dodnes jsou v mnoha částech města architekto-

nickou dominantou. Výškové stavby těžních věží a také 

vysokých pecí i početné dopravní mosty, probíhající pros-

torem, jsou pozoruhodnými a specifickými historickými 

památkami, obdobně jako jinde komplexy hradů, zámků 

či klášterů. Některé významné důlní památkové soubory 

byly NPÚ navrženy v r. 2007 k nominaci na zápis do Sez-

namu světového dědictví.1  

VVÝVOJÝVOJ  PAM[TKOVÉPAM[TKOVÉ  OCHRANYOCHRANY  

První výzkumnou systematickou prací na zviditelnění 
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industriálního dědictví Ostravy byl průzkum Státního ús-

tavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, který 

proběhl v 70. letech 20. století. Práce se pokusila hodnotit 

z hlediska památkového významu stavební a technický 

fond ostravské aglomerace, včetně důlních areálů a hor-

nických kolonií. 

NPÚ na počátku 90. let 20. století na uvedené práce navá-

zal a vypracoval koncepci památkového hodnocení OKR 

a ostravsko-karvinské aglomerace. Koncepce řešila postup 

pro zachování nejvýznamnějších památek hornictví, hut-

nictví, železniční dopravy a sociálních institucí, včetně 

obytných souborů. Ústav podle ní začal průzkumy prová-

dět. 

Koncepce vycházela z principu, že ochrana památek a 

jejich zachování pro příští generace , jsou v organismu 

Ostravy nezastupitelné, nenahraditelné a jejich prezentace 

se může stát trvalým a významným přínosem současného 

života města, příspěvkem k jeho identitě a v neposlední 

řadě vyhledávaným cílem návštěvníků, hledajících mimo-

řádné a jinde nedochované technické památky.2  

SSPOLUPR[CEPOLUPR[CE  DŮLNÍCHDŮLNÍCH  MĚŘIČŮMĚŘIČŮ  

Spolupráce důlních měřičů byla uskutečněná NPÚ v rámci 

uvedené koncepce, při které byla uplatněna mezioborová 

spolupráce pracovníků ochrany památek, architektury, 

historiků a dalších. Jejím cílem bylo dohledání, analyzo-

vání a shrnutí základních informací o historickém, staveb-

ním a technickém vývoji důlních děl (jam, štol, stavebních 

objektů a zařízení) i celých areálů a to od počátku dolová-

ní v 18. století až do nástupu útlumu na počátku 90. let. 

Na práci se podíleli tito důlní měřiči případně geologové: 

Ing. Vladimír Brix (+), Ing. Josef Brieda, CSc, Ing. Jiří 

Filip, Ing. Jiří Folprecht, Ing. Bohumil Fuciman, 

Ing. František Havlík, CSc (+), Ing. Jaroslav Klát, Ing. 

Milan Krul, Ing. Václav Ledvoň (+), Karel Slíva a Ing. Jiří 

Staš. Jejich práce významně přispěly k výběru a doku-

mentování důlních památek v OKR. Spolupráce spočívala 

v několika okruzích3 a vyústila např. ve vypracování této 

dokumentace: 


 Katalog důlních štol a jam. 

 Sbírka protokolů o propůjčkách důlních měr a důlních 

polí. 

 Soupis fotodokumentace starých důlních map, výkresů 

a plánů. 

 Katalog utlumených a zaniklých dolů. 

Spolupráce s NPÚ představovala značně složitý a časově 

náročný výzkum, který trval několik let. Výzkum opatřil 

podstatné informace a údaje, které byly využity NPÚ jed-

nak pro rozhodovací procesy o schválení památek a jed-

nak pro územně plánovací činnost, jakož i v rámci popula-

rizační činnosti pro širokou veřejnost. Důlními měřiči byl 

uskutečněn průzkum a vyhledání archivní dokumentace, 

zejména mapové a dohledání údajů o zaniklých dolech. 

Zvláštní pozornost byla věnována důlním jámám a štolám. 

Šlo o určení územní polohy (lokace) a vymezení jejich 

časové existence (historie), včetně popsání báňsko tech-

nických údajů, funkčnosti, provozních změn, případně 

strojního vybavení a také podle možnosti popsání hornic-

ké technologie a techniky. Současně u dolů se zabývali 

založením, vývojem, inovacemi, rekonstrukcemi a rozvo-

jem a souvisejícími vlastnickými a organizačními poměry. 

Při výzkumu se ukázalo, že mapové a dokumentační ar-

chívy v důlně měřických kancelářích jednotlivých dolů 

(až na některé výjimky), obsahují bohatý fond důlních 

map a další dokumentaci, a to obvykle uchovávanou po 

celou dobu existence dolu. Jde o fondy, o něž pečovaly 

celé generace důlních měřičů. Obzvláště historicky cenné 

jsou mapy z počátku dolování. Významné bylo využití i 

mapových fondů, nalézajících se v podnikovém archívu 

OKD, archívu města Ostravy, zemských archívů v Opavě 

a Brně a republikovém archívu v Praze. 

Výzkum potvrdil nezastupitelný význam důlních map pro 

báňskou historii a ochranu památek, ale bohužel dosud 

badateli z oboru historiografie málo využívaných. Důlní 

mapy v době svého vzniku představovaly účelovou pro-

vozní dokumentaci, ale s postupem času sice jejich výz-

nam pro provozního účely ustupoval. Naopak narůstala 

jejich hodnota historická, estetická a kulturní. Mapy se tak 

stály pravdivými doklady minulosti, zachycující autentic-

ky v určitý čas a v určité době stav hornických prací, stav 

a rozsah důlních děl, důlní a povrchové situace. Doku-

mentují také dobovou úroveň technických znalostí v  hor-

nictví. Přestavují sice stručný, ale zcela objektivní odbor-

ný záznam toho, co se v daném čase dělo, ať už v podzemí 

dolu či na povrchu. Pro svoji dokumentační úlohu se staly 

kulturním dědictvím a mají svoji památkovou hodnotu.4 

Na jejich základě byla upřesněna historie dolů v OKR. 

Příkladem v OKR je např. nejstarší hornická tzv. Lutzova 

mapa z r. 1768 se zákresy kutacích děl v údolí Burňa  

(dnes Trojické údolí) ve Slezské Ostravě, viz obr. 1.  

Obr. 1 Zmenšená kopie nejstarší hornické mapy se zákresy kuta-

cích prací v údolí Burňa na polskoostravském panství z r. 1768. 

Autor hormistr J. J. Lutz 

 

Přínosem výzkumu bylo získání významných poznatků a 

cenných dokladů o tvorbě industriální krajiny v OKR 

s četnými černouhelnými doly, štolami a jámami, které 

byly využity pro výběr, dokladování a schvalování památ-

kové ochrany. Výzkum poskytl řadu přímých ale i nepří-

mých výstupů, které byly v široké míře využity i pro účely 

obecně prospěšné. Jednalo se zejména o řešení ekologic-

kých zátěží hornického území starými důlními jámami a 

štolami a z toho vyplývajícího nebezpečného výstupu důl-

ního metanu jámami a štolami na povrch z likvidovaných 

dolů. Např. v ostravské části OKR bylo výsledků využito 

pro stabilitní a plynové zabezpečení celkem pro 316 důl-

ních jam a 63 štol. Rovněž byly získány nové poznatky a 

upřesnění dosavadních historiografických údajů o počát-

cích a rozvoji dolů v OKR.5 

V oblasti důlního měřictví byla vyřešena řada nově vy-

vstalých problémů. Nejzávažnější bylo určení transfor-
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mačních hodnot převodu souřadnic u starých důlních map 

z místních sítí do JTSK, které se odlišovaly důl od dolu 

svými počátečními body a usměrněním souřadnicové so-

ustavy.6 V ostravské částí revíru užívala důlní kartografie 

od r. 1858 až do r. 1965 (více jak 100 let) revírní souřad-

nicový systém Ott, jehož transformace do JTSK dávala 

poněkud odlišné hodnoty souřadnic pro důlní díla jednot-

livých těžebních společnosti.7 Pro řešení projektů na za-

bezpečení starých důlních děl proti hrozbě výše uvedené-

ho nebezpečí byla na základě jejich inventarizace a vytý-

čení v terénu vypracována podrobná katalogizace. Vypra-

cováno bylo celkem šest katalogu starých důlních jam a 

dva katalogy důlních štol, viz předchozí poznámku pod 

bodem č. 3. Při dohledávání důlních jam a štol v terénu 

byly často zjišťovány značné rozdíly mezi jejich nominál-

ními souřadnicemi a skutečninou polohou. Pro objasnění 

tohoto jevu bylo provedeno posouzení přesnosti skutečné 

polohy a stanoven pro jednotlivé druhy důlních děl tzv. 

pravděpodobnostní „Rozptyl“ polohových souřadnic opro-

ti hodnotám nominálním.8 Pro ochranu povrchu v místech 

starých důlních štol byla vyřešena konstrukce bezpečnost-

ních pásem pro úseky, kde hrozilo propadnutí.9  

NNEJVÝZNAMNĚJŠÍEJVÝZNAMNĚJŠÍ  DŮLNÍDŮLNÍ  PAM[TKYPAM[TKY  

Industriální soubory, včetně hornických, zůstaly díky úsilí 

NPÚ dochovány v mnoha částech města Ostravy a jeho 

širším okolí. Představují různá odvětví zejména těžebního 

a zpracovatelského průmyslu a různé etapy vývoje techni-

ky a architektury. V poslední době vzniklo pro nejvý-

znamnější důlní objekty úsilí o získání statutu památek, 

zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, což 

bylo vyvoláno jejich výjimečností, spočívající 

v komplexní hodnotové struktuře dochovaných souborů, 

založených na těžbě a využití černého uhlí.10  

Důl Anselm v Ostravě-Petřkovicích 

Areál dolu Anselm (dříve Eduard Urx) reprezentuje nej-

starší období vědomého využívání černého uhlí. V něm 

jsou kromě staveb z přelomu 19. století prezentovány ar-

cheologické nálezy z období před zhruba 23 000 lety a 

terénní pozůstatky dobývání uhlí z konce 18. století a z 

počátku 19. století. Novodobé počátky těžby uhlí jsou zde 

spojeny s naprosto unikátními přírodními podmínkami 

geologických výchozů uhelných slojí, nacházejících se 

strmé (téměř svislé) poloze, vycházejících až na povrch 

v úbočí návrší Landek, podle kterých vede naučná hornic-

ko-geologická stezka.  

Hlavní provozní objekty a těžní věž dolu Anselm byly 

prohlášeny v letech 1985-1986 za kulturní památku. Další 

provozní objekty a kaplička sv. Barbory byly prohlášeny 

za kulturní památku v roce 2002. Celá lokalita vrchu Lan-

dek, na jehož jižním úpatí areál dolu Anselm leží, byla 

prohlášena v r. 1988 za národní přírodní památku s pří-

slušným ochranným pásmem. Vrch, jak z hlediska 

historiografie, archeologie, naturologie, tak i geologie 

a hornictví je ve světovém měřítku unikátní památkou. 

Právě tady odkryli archeologové bývalé sídliště lovců 

mamutů a učinili nález sošky proslulé Landecké Venuše, 

jediné štíhlé Venuše v celé Evropě.  

Na dožívajícím dole bylo v r. 1987 zřízeno hornické mu-

zeum, které bylo otevřeno pro veřejnost v 1993. Od té 

doby se rozvinulo v největším uhelně hornické muzeum 

v republice. Na rozlehlém nádvoří dolu byl vybudován 

příměstský sportovně rekreační areál, tzv. Landek park 

(obr. 2).  

DDŮLŮL  MMICHALICHAL  VV  OOSTRAVĚSTRAVĚ--MMICH[LKOVICÍCHICH[LKOVICÍCH  

Z dochovaných pamětihodností na hornickou minulost 

v Ostravě je veřejnosti přístupný areál bývalého Dolu Mi-

chal (dříve Petr Cingr), obr. 3. Důl, který byl založen v r. 

1849, představuje hodnotný soubor technických a archi-

tektonických památek, dokumentujících důlní činnost 

v ostravské průmyslové aglomeraci. Důlní komplex, jehož 

dominantním prvkem byla právě těžní jáma Michal, byl v 

provozu téměř 150 let (těžba byla ukončena v roce 

1993).11 

Vlastnická těžební společnost dbala na architekturu důl-

ních objektů v důlním areálu. Projektantem budov z čer-

vených režných cihel byl významný architekt Wagnerovy 

vídeňské školy František Fiala. Je zde uchována expozice 

tzv. "posledního pracovního dne" - vše zůstalo na svém 

místě tak, jak horníci důl po ukončení těžby uhlí před lety 

opustili. Jedinečná prohlídková trasa návštěvníků kopíruje 

cestu, kterou musel projít horník, nastupující do práce od 

vrátnice přes řetízkové šatny (kde se převlekl do pracovní-
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ho oděvu, tzv. fáraček), známkovnu, cechovnu, lampovnu 

až k vlastní jámě, v níž sjel v těžní kleci do hlubin dolu. 

Cestou lze také nahlédnout do některých expozic, např. 

kanceláře důlního měřictví a geologie, dispečinku, ošet-

řovny a první pomoci, popř. výdejny hornických svačin a 

nápojů. Areál dolu Michal je od roku 1993 chráněn jako 

kulturní památka. V roce 1995 byl prohlášen za národní 

kulturní památku. Později bylo vyhlášeno kolem něho 

ochranné pásmo. 

(Pokračování příště) ■ 

Ing. Jaroslav Klát 

Způsob luštění: 
Delší slovo vždy obsahuje všechna písmena sousedícího 

kratšího slova (ovšem 

v jiném pořadí) plus jedno písmeno navíc. 

(zdroj: www.lusk.cz) 

  

PPIKANTNÍIKANTNÍ  KUŘECÍKUŘECÍ  ROL[DYROL[DY  NANA  ZELENINĚZELENINĚ  

Ingredience k přípravě masa pro 4 osoby: 

 

4 kousky kuřecích prsíček 

10 dkg tvrdého sýra 

4 plátky anglické slaniny nebo šunky 

ostrá papriková pasta, např. firmy Ajvar 

1 červená kapie, 2 zelené „slovenské“ papriky, 1 velké 

rajče 1 cibule, česnek 

olej nebo kousek čerstvého másla (s máslem bude chuť 

jemnější) 

 

Příprava masa: 

Kuřecí maso po umytí rozřízneme v polovině výšky tak, 

že po rozložení vznikne pěkný plátek. Opatrně naklepeme 

a jemně osolíme. Takto připravíme všechny kousky masa. 

Dále rozložené plátky masa potřeme paprikovou pastou, 

na to dáme jeden plátek anglické slaniny (šunky, může být 

i špek), pak hranolek sýra a nakonec špalíček červené ka-

pie. Vše opatrně zavineme a párátky propíchneme tak, aby 

kuřecí roládky držely pohromadě. Dále postupujeme tak-

to: na pánvi rozpustíme kousek másla a pak dáme na jem-

no nakrájenou cibuli, na proužky nakrájené papriky a raj-

če a nakonec asi dva stroužky prolisovaného česneku. Na 

tuto směs položíme kuřecí roládky, na které můžeme po-

ložit kousky špeku (pro ty, kteří mají rádi nezdravá jídla) 

a pečeme v předem vyhřáté troubě při 150° tak dlouho, až 

bude zelenina trošku připečená a roládky budou mít zlatou 

barvu. Pokud tomu tak bude, vytáhneme z trouby a připe-

čenou zeleninu  lehce podlijeme vodou. 

Podáváme s vařeným bramborem, americkým brambo-

rem, rýží, podle chuti. Ozdobíme ananasem, zelenou petr-

želkou. 

Přejeme dobrou chuť■ 

Ing. Dana Sládková, Ph.D. 

 

TROCHA ZÁBAVYTROCHA ZÁBAVYTROCHA ZÁBAVY   

1. Značka poloměru. 

2. 100 m2. 

3. Oddělení v nemocnici. 

4. Ranní vláha.  

5. Odrůda. 

6. Sirotek (kniž.). 

7. Esperantsky "pečený". 

8. TAJENKA 

Nápověda: ROSTITA  

(TAJENKA) jsou jako naše děti - za pečlivého ošetřo-

vání zdárně rostou. 

Anglické přísloví  
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Neprodejné – pouze pro členy SDMG a pracovníky v oblasti důlního měřictví a důlní geologie 

Příspěvek k nedožitým osmdesátinám 
prof. Ing. Jiřího Matouše, DrSc. 

 

Prof. Ing. Jiří Matouš, 

Dr.Sc. se narodil 4. června 

1930 v Českých Budějovi-

cích. Po úspěšném absolvo-

vání reálného gymnázia se 

v roce 1949 zapsal na Vyso-

k o u  š k o l u  b á ň s k o u 

v Ostravě, kterou úspěšně 

ukončil v roce 1953. Již 

jako studující pracoval jako 

asistent  v  tehdejším  

„Ústavu důlního měřictví“, 

který vedl akademik Franti-

šek Čechura. Do roku 1954 

pracoval na vysoké škole jako odborný asistent. Poté od-

chází do důlně měřické praxe na důl Trojice, později důl 

Petr Bezruč. Zde působí ve funkci vedoucího odboru důl-

ního měřiče a geologa. Již v této době pracuje systematic-

ky na své kandidátské disertační práci „Vliv dobývání při 

ukloněném uložení slojí“, kterou úspěšně obhájil v roce 

1953, a tím získal vědeckou hodnost CSc. 

 

V roce 1966 předkládá habilitační práci na téma „Měření 

pohybů a deformací v poklesové kotlině“, kterou obhájil a 

byl jmenován docentem v oboru „důlní měřictví“. V roce 

1964 se vrací z důlně měřické praxe na katedru důlního 

měřictví, kde působí až do svého úmrtí. 

 

V roce 1989 obhájil doktorskou  disertační  práci „Nové 

metody v důlním měřictví v oboru vlivy poddolování“ a 

získal vědeckou hodnost doktora technických věd ve věd-

ním oboru  „Důlní měřictví“  a rok poté je jmenován vy-

sokoškolským profesorem. 

 

V roce 1989 na zasedání sekce „důlní měřictví“ na sym-

poziu „ Hornická Příbram“ ve svém vystoupení vyzval 

důlně měřickou obec k vytvoření stavovské organizace 

„Společnosti důlních měřičů a geologů“. Ustavil se tehdy 

přípravný výbor ve složení Matouš, Filipec a  Novák. Tím 

jsme dali vale bolševickému „ subkomitétu pro důlní mě-

řictví“. Podle mého názoru můžeme prof. Matouše poklá-

dat za otce a zakladatele SDMG. 

 

Kromě rozsáhlé pedagogické činnosti prakticky ve všech 

předmětech katedry důlního měřictví, vědecky i odborně 

publikoval doma i v zahraničí, o čemž svědčí 13 knižních 

publikací a skript, 60 původních vědeckých, 2 vynálezy 

z šesti etap vyřešených státní výzkumných úkolů. Z nichž 

velmi oceňuji řešení problematiky „ Vlivy dobývání rud-

ných ložisek na povrch“, která by si jistě zasloužila knižní 

vydání.  

 

Velmi široká byla i spolupráce s hornickou  praxí, pro 

kterou zpracovával desítky odborných posudků a expertíz, 

zejména v oblasti vlivů poddolování. Své zkušenosti a 

poznatky předával studentům i aspirantům (dnes dokto-

randům), jichž byl školitelem. 

 

Je třeba připomenout i jeho obrovskou práci 

v Mezinárodní společnosti důlních měřičů (ISM), kde 

v letech 1993-1994 zastával funkci prezidenta ISM. Za-

sloužil se o zdárný průběh XI. Kongresu ISM v Praze, 

i o významnou reprezentaci českého důlního měřictví. 

Hornické veřejnosti mimo jiné je znám jako jeden 

z významných propagátorů hornických tradic při slavných 

„skocích přes kůži“. Z našich řad odešel v dubnu 1995 

navždy vynikající člověk, pedagog a vědec, který se za-

psal nesmazatelným způsobem do dějin českého důlního 

měřictví. 4. června uplynulo 80 let od narození tohoto 

významného důlního měřiče.■ 

prof. Ing. Josef Novák, CSc.  

30 let 

17.9. - Bc. Trčka Pavel (SUBTERRA,a.s. Praha) 

40 let 

7.10. - Ing. Monika Galáčová (Ostrava) 

45 let 

2.4. - Netolická Martina (Most) 

50 let 

27.9. - Ing. Beranová Věra (Sokolov) 

55 let 

29.9. - Pazderová Dagmar (Most) 

70 let 

12.8. - Ing. Zdeněk Zícha (Košťany) 

 

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

SPOLEČENSKÉ OKÉNKOSPOLEČENSKÉ OKÉNKOSPOLEČENSKÉ OKÉNKO   


