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 Vydává Společnost důlních měřičů a geologů   

Vážení čtenáři, 
co možná nejsrdečněji Vás všechny zdravíme v roce 2009. 

Jaký byl ten předchozí z pohledu společnosti důlních měřičů a 
geologů? No – jeden z těch důležitých. V říjnu 2008 proběhl 
sjezd společnosti a byla zvolená nová rada SDMG. Předsedou 
společnosti se stal Ing. Václav Mikulenka, Ph. D. a místopřed-
sedou Ing. Martin Vrubel, Ph. D. Předsedou revizní komise byl 
zvolen Ing. Miroslav Novosad a byla dohodnuta úzká spoluprá-
ce mezi radou společnosti a její revizní komisí. Ale konec úřa-
dování! Čtenáře spíše zajímá, co společnost pro její členy  
chystá. 

Po čtyřech letech připravujeme kromě tradiční podzimní 
konference i odborný seminář pro závodní lomů, hlavní inžený-
ry, důlní měřiče, geology a ostatní báňské techniky. Hlavní 
téma bude aktuální. I když vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb. a 
369/2004 Sb. jsou platné už nějaký ten pátek, nelze říct, že by 
bylo naši obci měřicko-geologické vše jasné. Takže poučení 
neuškodí. Více informací naleznete v tomto bulletinu a na 
www.sdmg.cz. Doufáme, že Vás témata zaujmou a že se semi-
náře zúčastníte. 

Naše webové stránky doznaly významných změn. Změnil 
se jejich vzhled i jejich správce. Web administrátorem je nyní 
Vendula Sládková. Přejeme ji hodně úspěchů i trpělivosti. Rov-
něž redakční rada našeho zpravodaje se obměnila. Po létech 
práce pro společnost a na tvorbě našem bulletinu ukončil spolu-
práci Ing. Vladislav Filipec, CSc. Patří mu velké poděkování. 
Ing. Miroslavu Novosadovi přejeme, aby na svého předchůdce 
úspěšně navázal. 

A co více? Přejeme vám všem úspěšný rok a snad i hezké 
chvilky při čtení našeho bulletinu. 

Vaše redakční rada 

XVI. konference SDMG a Institutu  
geodézie a důlního měřictví 

Ve dnech 6.–8. října 2009 v Hotelu Ring ve Svinči-
cích u Mostu (www.hotelring.cz) proběhne XVI. Konfe-
rence Společnosti důlních měřičů a geologů ve spolupráci 
s Institutem geodézie a důlního měřictví. Svinčice, osada 
deset kilometrů od Mostu, leží na okraji Českého středo-
hoří a svým tvarem při pohledu z letadla připomíná pod-
kovu, která je symbolem jejího života – chovu koní. 

Kromě odborného programu, který je hlavní součástí 
všech konferencí, bude hostům nabízena i exkurze. Vybí-
rat bude z čeho. Mezi nabízenými bude prohlídka povr-
chového lomu Československé armády v Ervěnicích, pro-
hlídka hlubinného dolu Centrum v Dolním Jiřetíně a pro-
hlídka zatápěného lomu Most. Všechny prohlídky budou 
ukončeny zastávkou v hornickém muzeu v Kopistech. 

Přihlášky na konferenci budou rozeslány začátkem 
června 2009. Poznamenejte si termín do kalendáře! 

Redakční rada 
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Geodetické práce při výstavbě tunelů  
na pražském okruhu 
Ing. Petr Hlaváček 
Angermeier Engineers, s.r.o., Praha 
Pokračování z minulého čísla...

Nenechte se znervóznit, když vám „tunelbagr“ pracuje při měře-
ní za zády 

3.3 Vytyčování a kontrola výstavby definitivního ostění 
Geodetické práce doprovází především následující 

etapy výstavby definitivního ostění: položení izolačních 
materiálů, montáž ocelové armatury a na závěr zalití beto-
nem. V tunelu Slivenec jsou tyto práce rozděleny na dvě 
části – spodní (dno a základové pasy) a horní (klenba 
s výklenky). 

Výstavba definitivního ostění probíhá také v denním i 
nočním režimu, včetně víkendů a svátků. Geodeti vytyčují 
především průběhy dilatačních spár mezi sekcemi, různé 
výškové úrovně a další prvky definitivního ostění. Práce 
probíhají v několika etapách. Občas je nutné vytyčit ten 
samý prvek i vícekrát. Například všechny body vytyčené 
do primáru jsou zakryty izolační vrstvou, a pokud je to 
potřeba, musí se vytyčit znovu.  

 
Definitivní ostění protiklenby 

Důležitá je kontrola polohy různých druhů bednění 
před zalitím betonu. Jsou to především bednění základo-
vých pásů, protiklenby a na závěr klenby. Vlastní bednění 
klenby je poměrně tvarově komplikované a definuje vý-
sledný tvar tunelu, např. vzhledem k plánovanému prů-
jezdnímu profilu. Vzhledem ke svým rozměrům je monto-

váno přímo na stavbě. Toto bednění jsme zaměřili a zkon-
trolovali před jeho nasazením na betonářské práce. 

Při veškeré geodetické činnosti při výstavbě definitiv-
ního ostění je důležité vždy zohledňovat všechny paramet-
ry tunelu a vedené komunikace – podélný a příčný sklon, 
zatáčky a přechodnice. Při této činnosti používáme pro-
gramové vybavení PowerVermessung, které bylo vytvoře-
no a posléze upravováno právě za účelem využití na tune-
lových stavbách. 

3.4 Vytyčování a kontrola výstavby tunelu 
v hloubeném úseku 

Výstavba tunelu v hloubených úsecích je vlastně kom-
binací monolitických staveb a stavby definitivního ostění. 
Pro hloubené úseky na tunelu Slivenec bylo použito bed-
nění klenby, které bylo posléze nasazeno i  
v ražených částech. Vzhledem k délce hloubených úseků 
se z ekonomického hlediska dodavateli stavby vyplatilo 
objednat i profesionální protibednění, které v hloubeném 
úseku nahrazuje vrstvu primárního ostění. Vytvořením 
železobetonové vrstvy mezi oběma bedněními vzniká be-
tonová „slupka“ tvaru tunelu, která bude posléze zasypa-
ná. Naším úkolem je mimo jiné zajistit správnou pozici 
obou bednících forem. 

 
Bednění a protibednění v hloubeném úseku… 

 
…a jejich nasazení v akci 

3.5 Závěr 
Stavba tunelu Slivenec se pomalu ale jistě chýlí ke 

konci. Význam geodetů na stavbách je neustále velmi 
podceňován a já pevně věřím, že geodetické práce na tom-
to díle přispívají ke zvýšení prestiže našeho oboru u na-
šich partnerů ze stavebních společností.  
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O Komoře geodetů a kartografů 

Ing. Jan Fafejta, 
předseda KGK, člen Rady SDMG 

Informace o činnosti Komory geodetů a kartografů 
(Zeměměřické komory) - dále jen KGK vyšla v Bulletinu 
ročník 17, v čísle 3 (mimořádném vydání) a z hlediska ča-
sové posloupnosti končila informací o chystaném podpisu 
Mnohostranné dohody (Multilateral Accord), která podpo-
ruje pohyb kvalifikovaných geodetů za prací v Evropě, při 
čemž stanovuje i požadavky na jejich kvalifikaci. Naši 
úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři tyto požadavky 
splňují, takže podpisu této dohody nic nebránilo. Podpis 
této dohody, který měl slavnostní rámec, se uskutečnil dne 
12. 11. 2007 v Orientálním salonku Obecního domu hl. m. 
Prahy. Dohodu podepsal za Geometer Europas pan Alain 
Gaudet (President Geometer Europas, Vice President CL-
GE a President Ordre de Géométres-Experts,) a za českou 
stranu Ing. Jan Fafejta (předseda KGK). Slavnostního pod-
pisu se zúčastnili význační představitelé našeho oboru: 
Doc. Mikšovský (předseda Kartografické společnosti), 
Prof. Čepek (ČVUT), Doc. Weigel (VUT Brno), PaeDr. 
Petr Zajíček (ředitel personálního odboru ČÚZK), Ing. Be-
neš (ředitel VÚGTK a předseda redakční rady GAKO), Ing. 
Kocáb (VÚGTK) a Ing. Hnojil (za časopis Geobusines). 
Tato malá slavnost byla zakončena přátelským přípitkem a 
malým občerstvením. 

Ve shora zmiňované informaci z roku 2007 byla též 
zmínka o přípravě Valného shromáždění Rady evropských 
geodetů (GA CLGE), které se uskutečnilo ve dnech 29. 2. a 
1. 3. 2008  Praze 1, Novotného lávka 5, v budově ČSVTS. 
Kromě vlastního jednání Rady týkajícího  se její činnosti 
(více lze nalézt na www.clge.eu), byla uspořádána odborná 
exkurse na ČÚZK a návštěva Veletrhu  geodezie a karto-
grafie GEOS 2008 v Praze na výstavišti v Letňanech. 
V rámci společenského programu proběhl večerní raut ve 
vinárně Peklo na Petříně a exkurze s večeří do pivovaru 
U Fleků. Na závěr Valného shromáždění bylo uděleno prv-
ní čestné členství v CLGE Ing. Václavovi Slabochovi, CSc. 
za jeho dlouholetou a velmi plodnou činnost ve funkci Vi-
cepresidenta CLGE pro vzdělávání. Valnému shromáždění 
předcházela konference GEOS 2008 s mezinárodní účastí, 
která se uskutečnila ve dnech 27. 2. a 28. 2. 2008 rovněž 
v budově ČSVTS na Novotného lávce. Cena KGK za pří-
nos k rozvoji soukromého podnikání v geodézii byla předá-
na Ing. F. Benešovi při zahájení slavnostního rautu na závěr 
1. dne konference GEOS, za jeho činnost jako bývalého 
poslance PS Parlamentu ČR v přípravě legislativy a i jako 
současnému řediteli VÚGTK za jeho větší orientování na 
praktické výstupy využitelné v praxi soukromých geodetic-
kých firem. Obě akce byly velmi zdařilé a měly u zahranič-
ních návštěvníků velmi pozitivní ohlas. Důkazem toho byl 
zájem francouzských kolegů uspořádat v Praze zasedání 
frankofonní skupiny FIG, které se již v současné době při-
pravuje a uskuteční se v říjnu 2009. 

KGK je rovněž (spolu s řadou ministerstev a profesních 
organizací) členem sdružení Nemoforum, které v roce 2008 
pořádalo z hlediska geodetů tyto významné akce: 
23. 4. seminář na téma Diskusní seminář k tématice 

registru bytů, kterého se KGK účastnila aktivně před-
náškou Ing. Kocába, MBA. Z jednání semináře vyply-
nulo, že je nutné se této problematice soustavněji věno-

vat, uspořádat další seminář a řešení této problematiky 
směrovat ke stanovení jasného předpisu (nejlépe ČSN) 
pro určení výměry bytu, která by byla poté ověřována 
ÚOZI. 

27.11. seminář na téma Jednotné digitální technické 
mapy, v jehož rámci bylo podepsáno čtyřmi minister-
stvy, ČÚZK, Svazem měst a obcí ČR a asociací krajů 
velmi významné Memorandum při přípravě, řešení, tes-
tování a realizaci projektu „Digitální mapy veřejné sprá-
vy“, jako mapové kompozice digitální ortofotomapy, 
digitální a digitalizované katastrální mapy a digitální 
technické mapy. 

4.12. seminář na téma Digitalizace katastrálních map, 
jehož byla KGK spolupořadatelem a kde byl v jedné z 
přednášek prezentován ČÚZK „Zvolený způsob zadává-
ní veřejných zakázek na práce při obnově katastrálního 
operátu“, což je velmi významný krok ke konečnému 
řešení problému vzniku katastrálních map v digitální 
formě. Podle tohoto způsobu byly již vypsány veřejné 
soutěže v osmi krajích. 
 
Představenstvo rozhodlo o nové úpravě webových strá-

nek KGK o zavedení diskusního fóra na těchto stránkách a 
o jejich maximální aktualizaci. 

Každoročně pořádané Setkání geodetů 2008 se uskuteč-
nilo ve dnech 5. až 7. června 2008 ve Skalském dvoře a 
jejím hlavním tématem byly hranice (od těch státních až po 
hranice parcel) a tradiční moderovaná diskuse s předsedou 
ČÚZK. Na tomto setkání byla vyhlášena soutěž o Technic-
ké dílo roku 2008. Představenstvo rozhodlo, že soutěž bude 
vyhlášena se stejnými podmínkami jako byla vyhlášena pro 
rok 2007 s tím rozdílem, že za umístění na 1. místě získá 
autor odměnu ve výši 5 tisíc Kč, na 2. místě 3 tisíce Kč a na 
3. místě 2 tisíce Kč. 

O současné, dlouhotrvající situaci, kdy není řádně ošet-
řena kontrola a dohled nad výkonem funkce úředně opráv-
něného zeměměřického inženýra ve výstavbě, jednal před-
seda KGK s předsedou ČÚZK. Na požadavek KGK, aby 
byl pověřen pracovník ČÚZK, se kterým by mohla KGK na 
přípravě návrhu řešícího kontrolu a dohled nad výkonem 
funkce ÚOZI ve výstavbě jednat, sdělil předseda ČÚZK, že 
ČÚZK nesdílí obavy KGK z nedostatečné kontroly a dohle-
du nad činností ÚOZI ve výstavbě, neboť stížnosti na jejich 
činnost se prakticky nevyskytují. Vzhledem k této skuteč-
nosti bude se i nadále KGK věnovat zvyšování prestiže 
členství v komoře tím, že bude ve vztahu ke klientele geo-
detů a geodetických firem klást důraz na záruku kvality za 
práci svých členů. 

Bude při tom vycházet z povinností člena: 
řídit se stanovami KGK 
řídit se etickým řádem KGK 
podrobit se případným sankcím vyplývajícím z discipli-

nárního řádu KGK 
podrobit se zásadám celoživotního vzdělávání - zejména 

pro ÚOZI 
být pojištěn proti způsobení škody 

Cílem je vytvořit z KGK výběrovou organizaci v níž 
bude členství pro geodety a kartografy prestižní záležitostí, 
bude mít positivní vliv na obchodní činnosti členů a jako 
celek bude KGK respektována pro záruky, které poskytuje 



Strana 4 BULLETIN SDMG 
za práci svých členů. Bude-li se dařit zvyšovat prestiž 
KGK, zvýší se prestiž soukromé sféry v zeměměřictví a 
bude tím dosaženo i zvýšení prestiže celého našeho oboru. 

Pravidla zásad celoživotního vzdělávání jsou v součas-
né době připravena díky spolupráci předsedy KGK s Ing. 
Václavem Slabochem, CSc., který se této problematice 
věnuje již mnoho let a je autorem textu na toto téma, který 
vyšel v roce 2008 v časopisu Zeměměřič. Představenstvo 
tato pravidla v současné době dolaďuje a budou prezento-
vána na Setkání geodetů 2009. 

Místopředsedkyně KGK Ing. Kraftová jednala o DTM 
Moravskoslezského kraje, ke kterému byla KGK vyzvána 
představiteli tohoto kraje. Jimi zpracovaný návrh by měl 
být pilotním projektem pro zahájení tvorby digitálních 
technických map na území jednotlivých krajů. Byl připra-
ven vzorový dopis, kterým se KGK obrátí na jednotlivé 
kraje a nabídne jim spolupráci při přípravách na vznik 
digitálních technických map na území krajů. 

KGK uzavřela v roce 2008 smlouvu o vzájemné spolu-
práci s portálem Seznam.cz, podle které poskytla KGK 
portálu Seznam.cz údaje o svých členech a Seznam.cz 
zveřejní tyto údaje v neplacené podobě na svých stránkách 
a na portálu Mapy.cz. 

V roce 2009 uspořádá KGK Setkání geodetů 2009 ve 
dnech 11. až 13. června 2009 ve Skalském Dvoře, jehož 
hlavním tématem bude problematika celoživotního vzdě-
lávání geodetů. Setkání bude provázeno konáním sportov-
ních soutěží. Na tomto setkání budou vyhlášeny ceny za 
Technické dílo roku 2008 a bude vyhlášena soutěž o 
Technické dílo roku 2009. 

KGK se průběžně podílí rovněž na tvorbě a připomín-
kování legislativy oboru. V uplynulém období a až do 
současnosti se jedná o: 
návrh poslanců Ohlídala, Bartoše, Zubové, Wolfa, 

Soušky, Mertinové, Lýtky a Chalupy na vydání záko-
na, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb. o zeměmě-
řictví (sněmovní tisk č. 456), ve kterém shora uvedení 
poslanci navrhují, aby bylo umožněno absolventům 
bakalářského studia zeměměřického směru na našich 
vysokých školách získat úřední oprávnění pro ověřo-
vání výsledků zeměměřických činností v katastru ne-
movitostí, 

návrh nového Občanského zákoníku 
návrh na novelu Energetického zákona 
velkou novelu Stavebního zákona 
návrh na změnu zákona o zeměměřictví vyplývající z 

realizace směrnice EU INSPIRE v ČR 
Více o stavu legislativy oboru a o jejím vývoji ve sho-

ra zmíněných zákonech jakož i o činnosti KGK v této 
oblasti přineseme informaci v příštím čísle Bulletinu. 

 
Z historie dolu Wannieck v Kamenných 
Žehrovicích u Kladna  

Ing. Martin Malíř 
ČBÚ v Praze 
1895–1901 – vrtný průzkum m.j. v oblasti Kamenných 

Žehrovic 

1909 – rozhodnuto o hloubení jámy Wannieck, jméno 
podle Fridricha Waniecka (1838 Brno – 1919 Mera-
no, Itálie), člena správní rady a prezidenta Pražské 
železářské společnosti 

1910 – propůjčení dolových měr na katastru obce  
Kamenné Žehrovice 

 

 
Obr. 1 a 2 – Stavba ocelové těžní věže 
1911–1912 – areál dolu postaven po obou stranách státní 

silnice z obce Mrákavy do obce Srby (silnice později 
přeložena) 

2. 1. 1913 do 30. 8. 1914 – hloubení jámy o světlém prů-
měru 5,46 m, výztuž tvoří betonové tvárnice, celková 
hloubka 432,4 m, náraziště v hloubce 422,4 m, sloj o 
mocnosti 4 m v hloubce 347,8 m, pro hloubení v ose 
odvodňovací vrt do chodby vedoucí od dolu Schoel-
ler, souřadnice ústí jámy v S - JTSK: x = 1 033 865, 
y = 769 645, z = 387,6 m, k.ú. Kamenné Žehrovice 
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v okrese Kladno, dobývací prostor Srby, jáma měla 
2 těžní oddělení a 1 lezní pro potrubí a kabely, těžní 
věž železná, těžní stroj elektrický 

1913 – zprovozněna železniční vlečka ze stanice Kamen-
né Žehrovice na důl Wannieck v délce 2,1 m (násep 
se dochoval severně od obce Srby) 

1915 – propojení s dolem Schoeller 
1918 – zahájena ražba tzv. „Tuchlovického překopu“ zá-

padním směrem pro ověření vývoje sloje, zahájení 
těžby černého uhlí 

Kolem roku 1930 – převedení těžby na důl Schoeller, já-
ma Wannieck slouží pro jízdu mužstva a dopravu 
materiálu a je hlavní výdušnou jamou dolu Schoeller 

1929 – na dole Wannieck pracuje 8 koní v dole a 4 na 
povrchu 

1936 – na Tuchlovickém překopu ve st. 1990 m je zastiže-
na uhelná sloj – důsledkem je založení nového dolu 
Jaroslav (Tuchlovice) 

40. léta – provedeny podstatnější stavební úpravy povrchu 
dolu - bývalé dílny a koupelny a stavba nové jámové 
budovy 

1945 – používané dobývací metody – pilířování na zával, 
stěnování, komorování na zával, těžba vč. dolu Scho-
eller 800 t/den, 1076 dělníků 

 
Obr. 4 – Nová jámová budova ze 40. let  

31. 3. 1946 – přejmenování dolu Wannieck na Důl  
Generál Svoboda 

1950 – proražen překop mezi dolem Generál Svoboda 
(Wannieck) a dolem Nosek (dříve Jaroslav, později 
Tuchlovice) 

1951 – přejmenování Dolu Generál Svoboda na Důl  
Nejedlý II  

1953 – patrně opustil důl poslední kůň (podle jiných pra-
menů až v roce 1960) 

1972–1973 – spolu s dolem Nosek (později Tuchlovice) 
první nasazení mechanizovaných výztuží (sovětské 
OMKT–M) s kombajnem KŠ–1–KG v Kladenském 
revíru 

31. 8. 1981 byl v dole Nejedlý II (Wannieck) vytěžen po-
slední vůz uhlí, následovala částečná likvidace povr-
chového areálu 

1982 – odstraněna těžní věž a jámová budova dolu 
1983 – opěrné hráze v podzemí, zásyp jámy nezpevněným 

materiálem a uzavření jámy armovanou betonovou 
deskou tloušťky 50 cm bez možnosti doplnění zásy-
pu a bez kontrolního otvoru, těžba dále pokračovala 
pod obcí Srby a v ochranném pilíři spojovacích pře-
kopů na důl Schoeller (do roku 1993) ze závodu  
Nejedlý I (později závodu 1 – Schoeller) 

Říjen 1991 – HBZS Kladno přestěhována z Vinařic u dolu 
Mayrau do areálu bývalého dolu Wannieck 

30. 6. 1997 – zrušení RBZS a zřízení ZBZS Kladno spo-
lečné pro doly Tuchlovice, Schoeller, Mayrau a Ron-
na se sídlem na Dole Tuchlovice (od 1. 7. 1999 na 
Dole Schoeller) – konec hornictví v areálu dolu 
Wannieck 

Těžbou v DP Srby z dolu Wannieck resp. Schoeller 
došlo k rozsáhlému poddolování Turyňského rybníka a 
vzniku rozsáhlé vodní plochy Nové Záplavy u obce Srby. 

Zbytkové zásoby v DP Srby (od roku 2003 Palivový 
kombinát Ústí, st. p.) – 2.499 tis. t černého uhlí, průměrná 
mocnost sloje 5,72 m (Závěrečná zpráva o hornicko-
geologické činnosti v DP Kladenských dolů, DPB Paskov) 

Obr. 3 – Areál dolu v době výstavby (1911–1912) 
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Obr. 5 - Důl Wannieck na dobové pohlednici kdysi... 

 
Obr. 6 - ... a důl Wannieck dnes, bývalá strojovna (7/2007) 

 
Obr. 7 - Uzavírací ohlubňový poval jámy Wannieck (7/2007) 

 

 
60 let 

10. února – Miroslav Vopička 
 

55 let 

26. února – Miroslav Horák 
 

45 let 

6. ledna – Dana Vojířová 
29. března – Ing. Karel Mach, Ph.D. 

 
40 let 

19. ledna – Hana Benešová 
28. února – Petr Štěpán 

 
30 let 

8. února – Radka Filípková 
31. března – Mgr. Tereza Koudelková 

 
 

Jménem redakce a všech důlních 
měřičů a geologů přejeme 

oslavencům a jejich rodinám pevné 
zdraví a mnoho úspěchů do dalších 

let! 

SPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEK   
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pořádá pod záštitou 

předsedy Českého báňského úřadu 

Ing. Ivo Pěgřímka 

 
S E M I N Á Ř  

 
Pro závodní lomů, hlavní inženýry, důlní měřiče, geology a ostatní báňské techniky  

 
Na téma 

 
1. Geologická dokumentace při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

2. Monitoring stability horninového prostředí 
 

18.–19. června 2009, hotel SKALSKÝ DVŮR, Lísek 52, BYSTŘICE nad Pernštejnem 
www.skalskydvur.cz 

 

Cílem semináře je: 

seznámit závodní lomů, hlavní inženýry, důlní měřiče, geology a ostatní báňské techniky se správnou aplikací 
legislativy v oblasti geologické dokumentace, 

předvést ukázky geologické dokumentace při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 
informovat o nejnovějších trendech v oblasti monitoringu horninového prostředí při hlubinném i povrchovém  

dobývání. 
 

Přednášející budou jak zaměstnanci Státní báňské správy, tak zástupci firem a hornické praxe, které společnost 

důlních měřičů a geologů osloví přímo! 

 

Bližší informace na www.sdmg.cz 

 

S p o l e č n o s t  d ů l n í c h  m ě ř i č ů  a  g e o l o g ů  
o b č a n s k é  s d r u ž e n í  
V y s o k á  š k o l a  b á ň s k á  –  T e c h n i c k á  u n i v e r z i t a  O s t r a v a  
1 7 .  l i s t o p a d u  1 5  
7 0 8  3 3  O s t r a v a -P o r u b a  
 

 
ve spolupráci 

s Institutem Geodézie a Důlního Měřictví 
Hornicko-geologické fakulty 

VŠB – TU  Ostrava 

POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA   
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Neomluvená absence v pondělí 23. 3. 2009 
aneb Jak jsem slavil Velikonoce v březnu 

Zdravím všechny mé kolegy, kteří před ukončením 
loňského roku byli obdarováni platným kalendářem na rok 
2009, a předpokládám, že mají v současné době stejný 
problém jako já. 

Vzhledem k tomu, že u nás 
v domácnosti zvítězil kalendář, který 
jsem dostal od kolegy XY „jé trhací… 
ten je supr“ (výroky manželky 
v prosinci 2008), řídíme se tedy tímto 
kalendářem. Čas šel a přišlo pondělí 
23. 3. 2009. 

Tento den má svá kouzla, u nás však 
proběhl zcela jinak. Ráno, rozespalý se 
podívám na kalendář, utrhnu neděli 
22. 3. a najednou koukám: 23. 3. 2009 – 
Pondělí velikonoční. To bylo silné 
probuzení – prohlédl jsem zbytek 
kalendáře a Velikonoce jsem nenašel. 
Utržená neděle ležela v odpadkovém 
koši a bufeťáka jsem dělat nechtěl. 
Říkám si: „kolega, od kterého mám 
kalendář, je důvěryhodný, budu mu 
věřit“. Začal však první problém – 
nejsem vybaven pomlázkou – no hodil 
jsem na sebe teplákovku, skočil do auta 
a vyrazil hledat vrbu. Nemít zkušenosti z minulých let, 
hledal bych za tmy (5:30 hod.) asi pěkně dlouho. Naštěstí 
se povedlo najít vrbu, přelezl jsem plot a hle, vlčák se na 
mně vyřítil. V minulosti byl na mé a ostatních chlapů 
lezení přes plot zvyklý, klidně si ležel a ani neštěkal. 
Letos mně prohnal, ale já nechtěl zklamat. Po několika 
zakousnutích jsem třímal v ruce pruty z vrbičky a vydal se 
zpět. Pomlázku jsem upletl během krátké chvíle a asi 
v 6:30 hod. jsem vběhl do ložnice na nic netušící 
manželku. Při klasické kolednické říkance jsem jí nařezal 
čerstvě upletenou pomlázkou. Manželka řvala na celý 
barák, a když jsem skončil, stály ve dveřích moje dvě 
vyděšené malé dcerunky s údivem, co se to děje. No, 
nelenil jsem a vypráskal je obě, aby neuschly. Po tomto 
probuzení jsem zprvu dostal vynadáno, co blbnu. Odvedl 
jsem manželku ke kalendáři a začal ji přesvědčovat, že 
v kalendáři je to určitě dobře. Jiný nebyl a tak jsem 
manželku lehce přesvědčil – no a začal další blázinec. 
Přijdou koledníci a já nemám připravena vajíčka, zděsila 
se manželka a v 7:30, za přispění všech v rodině, jsme 
měli všech 9 vajec v naší domácnosti namalovaných. 
Koukali jsme na ten košík smutně (jindy je tam vajec 
více), tak jsem prohlásil, že ostatní bude muset manželka 
opít, a tak si nebudou pamatovat, že vejce nedostali. 

Těsně před osmou jsem vyrazil k panímámě. Když mě 
viděla pod oknem, lekla se, že se něco doma stalo holkám. 
Uklidnil jsem ji, že důvod ranní návštěvy je jiný. Otevřela 
dveře a já ji rákoskou popřál Velikonoce. Než mi stačila 
vynadat, ozval se telefon. Ředitel se ptal, zda jsem v práci 
nebo někde lítám. Vysvětlil jsem mu, že jsou Velikonoce 
a tím pádem jsem si dovolil ve svátek nejít do práce. 

Následoval monolog a zavěšení… 
Ihned potom jsem dostal studenou 
sprchu od panímámy. Přijel jsem domů, 
kde proběhlo třetí kolo pojebu… 
Na základě výše uvedeného žádám 
kolegu XY, aby mi dodal potvrzení, že 
tento omyl v kalendáři nebyl mým 
výtvorem z kategorie žertíků. Doufám, 
že mi bude uznán jako podklad pro 
omluvenou absenci pro zaměstnavatele. 
Pokud to neuznají, vezmu si dovolenou, 
která mi pak v létě bude chybět, a moje 
dětičky si neužijí svého tatínka. 
Dále žádám, aby se na další schůzku se 
mnou vybavil přibližně 10 000 Kč na 
úhradu dostatečného počtu květin a 
bonbónů, které nosím denně od 
pondělka domů a k panímámě na 
udobřenou. 

Johny Hyoscyamus 
 
 

Tuto zprávu jsem zaslal několika kolegům, kteří dostali stejný kalendář a zároveň 
kolegovi, od kterého jsme ho dostali. Dostal jsem odpovědi, z nichž uvádím: 

Kolega XY se omlouvá, že tento politováníhodný omyl se přihodí max. jednou za 
10 let. O omluvence se nezmiňuje, předpokládám, že to nestihl, protože běžel do 
automatu vybrat uvedenou částku na uhrazení mých výdajů na udobřování. 

V jiné rodině syn vyhrožoval, že nepůjde do školy, mamka ho seřvala, že to teda 
né. Následně jí to vysvětlil – měli štěstí, že kalendářů bylo v domácnosti více. 

Dostal jsem dotaz, zda souhlasím s otištěním v našem Bulletinu – samozřejmě 
souhlasím, neboť skutečné Velikonoce se blíží a pro upřesnění je Pondělí 
velikonoční 13. 4. 2009. Přeji všem našim čtenářům a příznivcům hezké prožití 
svátků velikonočních a pozor kolik vajec budete dělat a kolik jich přinesete 
domů. Já budu mít vajíčkový salát po třech nedělích asi znova… 

 
A úplně na závěr – kdo má nějaký humorný příběh, pošlete jej do Bulletinu, ať se 
taky zasmějeme. 

VELIKONOČNÍ POVÍDKAVELIKONOČNÍ POVÍDKAVELIKONOČNÍ POVÍDKA   


