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 V ydává  S po lečnost dů ln ích  měřičů  a  geo logů   

Vážené kolegyně a ko legové, 
nedá se nic dělat, už je  to tu zase. Vánoce na krku, další 

rok (skoro) za námi a podíváme-li se zpátky, co vidíme? 
Věci úspěšné i neúspěšné, snad i nějakou tu práci, která je  
vidět, lidi, které jsme poznali, kteří pomohli nám nebo my 
jim, zážitky, které si rádi připomeneme, i ty, které bychom 
možná raději nadobro zapomněli… Nevím jak vy, čtenáři, 
ale osobně právě před Vánocemi intenzívněji vnímám, že 
jsem o rok starší a řadu věcí, které jsem chtěl udělat „do 
zimy“ se opět jaksi nepodařilo. Je to čas, který vnímám 
spíše negativně. Nejen díky sklonu k hodnocení uplynulého 
roku, ale odpustil bych si i všudypřítomný předvánoční 
shon. Lidé se honí za dárky, uklízí se všechno možné, kaž-
dý je tak trochu na měkko a přeje všem okolo slovy, o je-
jichž opravdovosti nejsem vždy přesvědčen, pořádají se 
různé firemní večírky, někteří shání kapra na poslední chví-
li a podstata Vánoc se mnohde vytratila. Ale hlavu vzhůru, 
nechci tady truchlit! 

Toto číslo je už čtvrté, které jsem sestavil a připravil na 
tisk. Neříkám to proto, abych se chlubil, ale proto, že když 
jsem tuto práci přebíral po svém předchůdci, nevěděl jsem 
úplně, co přesně to obnáší, a šel jsem do toho, přiznávám, 
s určitými obavami. Nebylo to vždy tak snadné, jak bych si 
představoval, a jak se podařilo navázat, to musíte posoudit 
sami. Chci poděkovat všem, kteří dodávali příspěvky, aby 
bylo co sestavit. Další novou (a dobrou) zkušeností byl 
sborník naší konference. Popsat jeho přípravu by vydalo na 
samostatný sloupek, bezesné noční hodiny jsem po pár 
dnech přestal počítat, tak jen doufám, že jeho držitelům se 
zpracování líbí a někdy v budoucnu jej i využijí jinak, než 
na starý papír. 

Jménem Redakční rady bulletinu a věřím, že i jménem 
Rady SDMG, přeji všem klidné Vánoce a lepší příští 
(kulatý) rok 2010, pokud možno i s naším Bulletinem. 

Miroslav Novosad 

XVI. konference Společnosti  
důlních měřičů a geologů 
Důlní měřiči nejen z Čech se tentokrát sjeli  
do S vinčic u Mostu 

Svinčice u Mostu se počátkem října staly dějištěm už 
XVI. konference Společnosti důlních měřičů a geologů. 
Sjelo se sem 74 účastníků z celé České republiky, z toho 
devět zástupců přicestovalo i z okoln ích států, například 
Slovenska, Polska nebo Německa. Spolupořadateli konfe-
rence byly společnosti skupiny Czech Coal, Litvínovská 
uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s. a Czech Coal Services 
a.s. Na přípravě se podílely i Palivový kombinát Ústí nad 
Labem nebo další ze společností skupiny Czech Coal, Důl 
Kohinoor a.s. Organizační zajištění zv ládl tým odboru 
měřictví a geoinformatiky Czech Coal Services ve spolu-
práci se zaměstnanci VŠB-TU Ostrava. 

Konference začala 6. října zasedáním rady SDMG, 
hlavní program byl naplánován na 7. a 8. října. Ten obsa-
hoval dopolední přednášky zaměřené například na proble-
mat iku měření bočních svahů, sledování deformací, stabi-
litu podzemních staveb, kontrolní činnost báňské správy 
nebo stará důlní díla. 

 
Obr. 1 - Zahájení 
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Součástí programu byly také exkurze. Účastníci konfe-

rence se rozdělili na tři skupiny, přičemž prvn í pod vede-
ním Ing. Petra Stanislava zamířila na Důl Centrum, kde se 
po setkání s řed itelem Ing. Pav lem Ličkou seznámila 
s hlubinným dobýváním hnědého uhlí. 

Druhá skupina pod vedením Ing. Jana Blína a pana 
Miroslava Vavroucha navštívila lokalitu ČSA Litvínovské 
uhelné, kde si prohléd la těžbu skrývky u velkostroje 
RK 5000 i těžbu uhlí u rýpadla KU300/73. Kromě toho si 
také také prohléd la automatickou monitorovací stanici. 

 
Obr. 2 - Těžba skrývky 

Třetí skupina, kterou vedl Ing. Jiří Kloš z Palivového 
kombinátu Ústí, poznávala rekult ivace a prohlédla si na-
pouštění jezera Most. 

 
Obr. 3 - Pohled na budoucí jezero 

 
Obr. 4 - Napouštění 

Všechny skupiny navštívily také Podkrušnohorské 
technické muzeum, kde se nám věnoval ředitel Zbyněk 
Jakš. 

 
Obr. 5 - Parní těžní stroj 
Následující den konference pokračovala opět dopoledními 
přednáškami. 

 
Obr. 6 - Prezentace firmy Geodis Brno 

Podobné konference mají velký význam mimo jiné 
i proto, že se jich účastní zástupci vysokých škol, státní 
báňské správy a samozřejmě i lidé přímo z praxe, takže 
dochází k výměně informací z oblastí leg islativních, p řes 
teoretické a výzkumné, až po praxi. Konference nepřiná-
šejí jen informace k praktickému využití, ale i celou řadu  
zajímavostí, např. o specifikách ražby tunelu na Islandu, 
kde vedle nezvyklých geologických a klimatických pomě-
rů navíc ani neexistuje instituce, jako je v našich podmín-
kách báňský úřad. 

Za velmi pozitivní pořadatelé považu jí mimo jiné fakt, 
že narůstá počet mladých účastníků konference, což zna-
mená, že vyrůstá nová generace měřičů. Přednášky, které 
na konferenci zazněly, obsahuje vydaný sborník s 26 p ří-
spěvky. Konference byla velmi úspěšná. Účastníci byli 
spokojeni jak s odbornou částí, tak i s doprovodným pro-
gramem, což je zásluha celého organizačního týmu. Toho-
to úspěchu by jistě nebylo dosaženo bez podpory vedení 
jednotlivých společností,“ konstatoval při odjezdu Václav  
Miku lenka, vedoucí Institutu geodézie a důlního měřictví 
VŠB-TU Ostrava a zároveň předseda Rady SDMG.  

Ing. Jan Blín 
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Soutěž Technické dílo roku 
Ing. Jan Fafejta 
Komora geodetů a kartografů 

Komora geodetů a kartografů p ravidelně pořádá soutěž 
o Technické d ílo  roku. Přihlašované dílo musí být z oboru 
geodesie a kartografie (inženýrská geodesie, katastr nemo-
vitostí, informační systémy, mapová tvorba) a musí být 
zpracováno na vysoké odborné a kvalitativní úrovni. I když 
během své krátké historie p rošla tato soutěž několika změ-
nami, přesto ji Komora geodetů a kartografů považuje za 
akci významnou a úspěšnou. 

Myšlenka na založen í této soutěže vznikla v roce 2004 a 
poprvé byla vypsána na rok 2005 s tím, že bude vypisována 
každoročně. 

Největší účast byla v jejím prvním ročníku, kdy bylo 
hodnoceno celkem sedm děl. 

TDR 2005 
1. místo 

Přesun tubusu metra přes řeku Vltavu 
Autor: CCE Praha s.r.o., Ing. Jaroslav Pohan 

2. místo 
Geoportál Zeměměřického úřadu 
Autor: Zeměměřický úřad 

3. místo 
Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T 
Autor: by/S@T group a.s. 

 
Ve druhém ročníku bylo hodnoceno celkem 5 děl. 

TDR 2006 
1. místo 

Zpracování geometrického plánu  v prostředí Inter-
netu 
Autor: VÚGTK v.v.i., Ing. Tomáš Cajthaml, Ing. Milan 
Kocáb, MBA 

2. místo 
Výstavba mostu H216 přes  Rybný potok - D8 
Autor: CCE Praha s.r.o., Ing. Jaroslav Pohan 

3. místo 
MIS YS - geografický informační systém pro kance-
lář i automobil 
Autor: GEPRO, spol. s r.o. 

 
Vítězné dílo roku 2006 bylo přih lášeno do soutěže 

„Česká hlava“ a v kategorii Industrie získalo 1. cenu a na 
slavnostním večeru přenášeném Českou televizí byla tato 
cena zástupcům VÚGTK předána. Autoři řady děl, která se 
umístila v naší soutěži o Technické d ílo roku, by mohli 
tohoto úspěchu využít jako dobrého odrazového můstku 
k přihlášení do soutěže „Česká hlava“, o jejíž publicitě ne-
lze pochybovat. Zdálo se, že tento výrazný úspěch vítěze 
naší soutěže včetně veřejné publicity, kterou s sebou přine-
sl, povzbudí geodety k účasti na dalších ročnících. Došlo 
však k úplnému opaku –  soutěž musela být pro malou účast 
v následujícím roce zrušena. 

 

 
 
Ve třetím ročníku (2007) byla přih lášena jen dvě díla. 
V roce 2008 bylo přihlášeno celkem 5 děl a  zde je jejich 

pořadí. 
TDR 2008 

1. místo 

Digitální mapa Prahy 
Autor: T-Mapy spol. s r.o. 

2.-3. místo 
3D základní  mapa dálnice tunelu  Klimk ovice 
Autor: Subterra a.s. 

2.-3. místo 
Systém PROLAND - řešení pro pozemkové úpravy  
Autor: GEPRO spol. s r.o. 

4. místo 
Mapový server MapS quare  
Autor: PK Geo, s.r.o. 
www.g is.tisnov/uap 

5. místo 
Monitorování  metodou radarové  interferometrie 
Autor: Czech Coal Serv ices 

Tato díla lze prohlédnout přes webové stránky komory: 
http://www.kgk.cz/_anketa_/TDR/hodnoceni.php?rok=2008, kde 
také najdete výsledky hlasování veřejnosti. 
 

Vítěz obdržel za umístění na 1. místě finanční p rémii ve 
výši 5 000 Kč a za umístění na 2. a 3. místě získaly autor-
ské firmy po 2 500 Kč. 

 
Účastnit se v této soutěži není příliš náročné. Na svých 

webových stránkách uvádí takřka každá firma své reference 
a z nich je často zřejmé, že má z čeho vybírat. Splnit zá-
kladní podmínku, že d ílo přihlašované do soutěže musí být 
z oboru geodesie a kartografie a musí být zpracováno na 
vysoké odborné a kvalitativní úrovni, by též nemělo být 
těžké a autoři mohou získat kredity do systému celoživotní-
ho vzdělávání geodetů. 

Pro potencionální autory je nutno také uvést, že dílo 
nemusí být rozsáhlé, či pracné, datově objemné, či nějak 
výrazně vynalézavé či objevné. Prostě to musí být dílo  zda-
řilé. Také není cílem vyzrazování nějakého „know how“, 
ale stačí, když autor (autoři) p řih lásí něco, s čím by se chtěli 
pochlubit, zau jmout a toto své dílo prezentovat na veřejnos-
ti s možným pozitivním dopadem i do obchodní politiky 
firmy. 

Možná by měly být také zavedeny určité kategorie - 
např. pro nové technologie či pro malé firmy, pro inženýr-
skou geodesii a pod., ale napřed musí být větší účast. 

Hodnocení provádí odborná porota a odborná veřej-
nost má možnost hlasovat na webových stránkách komo-
ry. Více podrobností o této soutěži je zveřejňováno na 
webových stránkách Komory geodetů a kartografů. Sle-
dujte proto www.kgk.cz. 
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Projev deformací na kostele  
sv. Petra z Alkantary v Karviné 
Ing. Marie Subiková, Ing. Jana Rašová 
VŠB-TU Ostrava, doktorandské studium 

Lokalizace a historie 
Město Karv iná se nachází v  severovýchodní části Čes-

ké republiky v Moravskoslezském kraji. Leží u hranic 
s Polskem a polovinu hraničního území tvoří státní hrani-
ce s Polskem. Karviná je od okresního města Ostravy 
vzdálena 25 km. 

Kostel sv. Petra z Alkantary (obr. č . 1), nazývaný často 
„šikmý kostel“, se nachází v městské části Karv iná-Doly. 
Kostel byl postaven v roce 1736 v barokním stylu. V roce 
1854 byla zahájená těžba černého uhlí. Od počátku těžby  
bylo pod kostelem vytěženo 27 slojí v celkové mocnosti 
46,82 m. V důsledku poddolování stavba poklesla o 37 m 
a vychýlila se na jih o 6,8°. V letech 1994-1995 proběhly  
záchranné práce na kostele a v roce 1999 začala obnova 
okolí a rekult ivace. Od roku 2000 je kostel opět zpřístup-
něn veřejnosti. 

Měření a vyhodnocení s vislých pohybů – poklesů 
Stavba se nachází na poddolovaném území, proto se 

pro určení výšek jednotlivých bodů vychází z bodu č. 163 
revírn í nivelace sítě III. řádu. Bod č. 163 je základní výš-
kový bod Dolu Karviná. Výška bodu je ověřovaná revírní 
nivelací Ostravsko Karv inských dolů v pravidelných časo-
vých intervalech. Pro jednotlivá měření v daném roce se 
výchozí výška interpoluje. Z bodu č. 163 se vede nivelač-
ní pořad na bod č. 11 stabilizovaném na kostele. Z bodu 
č. 11 se pak určují výšky ostatních bodů. Pokles se určuje 
na základě měřen í výšek na začátku  a na konci sledované-
ho časového období. 

Vyrovnané výšky bodů se nacházejí v tabulce č. 1. 
Dílčí poklesy jsou uvedeny v tabulce č. 2. Grafické zná-
zornění určovaných bodů ukazuje obrázek číslo 2. 

 

 
Obrázek č. 1 - Kostel sv. Petra z Alkantary 
 

 
Obrázek č. 2 - Pokles bodů na kostele za sledované období 

Měření a vyhodnocení naklonění  
Naklonění lze určit  dvěma způsoby přímo a nepřímo. 
Přímo se naklonění určuje pomocí přístrojů a nepří-
mo výpočtem z poklesů dvou sousedních bodů nebo 
z posunů bodu umístěných na stavbě. V tomto přípa-
dě se naklonění určovalo přímo a to určením posunu 
bodu na budově. Naklonění se určovalo na šesti hra-
nách. Půdorys kostela je znázorněn na obrázku  
č. 3.Výpočet naklonění je uveden v tabulce č. 3. A  
graficky na obrázcích č. 4a jsou hrany 2 a 3. Na ob-
rázku č. 4b  jsou hrany 4 a 5. Na obrázku č. 4c jsou 
hrany 1 a 6. 
 

Tabulka č. 1 Výšky měřených bodů na kostele 

 

Bod III. 1995 IV. 2000 XII. 2002 IV. 2005 VI. 2007 II. 2009 
11     234,496 234,168 233,038 232,226 
12 235,333 234,796 234,642 234,289 233,169 232,361 
13 235,219 234,664 234,510 234,155 233,023 232,211 
14 235,159 234,594 234,440 234,084 232,946 232,132 
15 234,921 234,545 234,399 234,066 232,900 232,044 
16 234,912 234,458 234,313 234,983 232,799 231,929 
17 234,983 234,467 234,323 234,002 232,808 231,923 
18 234,907 234,503 234,363 234,051 232,863 231,966 
19 234,951 234,547 234,408 234,098 232,912 232,015 
20 235,071 234,661 234,526 234,214 233,044 232,151 
21 235,080 234,662 234,527 234,217 233,049 232,161 
22 235,293 234,848 234,713 234,395 233,247 232,374 
23 235,417 234,960 234,819 234,507 233,377 232,512 
24 235,345 234,860 234,712 234,397 233,282 232,434 
25 235,514 235,018 234,869 234,550 233,428 232,582 
26 235,318 234,748 234,580 234,258 233,166 232,365 
27 235,212 234,633 234,468 234,140 233,051 232,256 
28 235,077 234,504 234,340 234,005 232,908 232,107 
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Tabulka č. 3 Výpočet naklonění kostela 
 

Bod III. 1995 - IV.2000 III. 1995 -  XII.2002 III.1995 - IV.2005 III. 1995 - VI.2007 III.1995 - III.2009 
11           
12 -0,537 -0,691 -1,044 -2,164 -2,972 
13 -0,555 -0,709 -1,064 -2,196 -3,008 
14 -0,565 -0,719 -1,075 -2,213 -3,027 
15 -0,376 -0,522 -0,855 -2,021 -2,877 
16 -0,454 -0,599 -0,929 -2,113 -2,983 
17 -0,516 -0,660 -0,981 -2,175 -3,060 
18 -0,404 -0,544 -0,856 -2,044 -2,941 
19 -0,404 -0,543 -0,853 -2,039 -2,936 
20 -0,410 -0,545 -0,857 -2,027 -2,920 
21 -0,418 -0,553 -0,863 -2,031 -2,919 
22 -0,445 -0,580 -0,898 -2,046 -2,919 
23 -0,457 -0,598 -0,910 -2,040 -2,905 
24 -0,485 -0,633 -0,948 -2,063 -2,911 
25 -0,496 -0,645 -0,964 -2,086 -2,932 
26 -0,570 -0,738 -1,060 -2,152 -2,953 
27 -0,579 -0,744 -1,072 -2,161 -2,956 
28 -0,573 -0,737 -1,072 -2,169 -2,970 

Tabulka č. 2 Poklesy bodů v měřených intervalech 

Hrana 

rok 
podélná 

odchylka Y 
[mm] 

příčná 
odchylka X 

[mm] 

celková 
odchylka V 

[mm] 

směrník 
σ 

[gon] 

výška 
h 

[m] 

naklonění 
α 

[mm/m] 

1 

2001 197 411 456 27 8,1 56,3 
2003 257 379 458 38 8,1 55,6 
2005 201 449 492 27 8,1 60,1 
2007 186 316 367 34 8,1 45,0 
2009 230 465 519 29 8,1 64,0 

2 

2001 189 499 534 23 8,1 65,1 
2003 198 459 500 26 8,1 60,5 
2005 183 440 477 25 8,1 58,2 
2007 169 379 415 27 8,1 51,2 
2009 146 524 544 17 8,1 67,2 

3 

2001 38 432 434 6 8,1 54,3 
2003 32 422 423 5 8,1 51,0 
2005 78 421 428 12 8,1 53,5 
2007 74 404 411 12 8,1 50,7 
2009 46 475 477 6 8,1 59,1 

4 

2001 259 569 625 27 8,1 78,1 
2003 269 554 616 29 8,1 74,6 
2005 250 578 630 26 8,1 78,8 
2007 224 592 633 23 8,1 78,0 
2009 246 615 662 24 8,1 82,8 

5 

2001 218 620 657 22 8,1 81,1 
2003 230 577 621 24 8,1 75,0 
2005 182 670 694 17 8,1 78,8 
2007 175 677 699 16 8,1 86,6 
2009 182 695 718 16 8,1 88,7 

6 

2001 182 538 568 21 8,1 71,0 
2003 185 514 546 22 8,1 66,5 
2005 163 557 580 18 8,1 72,5 
2007 200 562 597 22 8,1 74,3 
2009 167 593 616 17 8,1 76,4 
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Obrázek č. 3 - Půdorys kostela (označení hran) 

 

Závěr 
Jak již bylo v úvodu řečeno, stavba od roku 1854 je 

vystavená vlivům dů lních škod způsobených těžbou uhlí. 
V letech 1994-1995 zde proběhly záchranné práce. Proto 
bylo zapotřebí určit deformace stavby. 

Za sledované období od roku 1995-2009 se největší 
pokles projevil na bodě číslo 17 a to -3,060 m. Nejmenší 
pokles je možno vidět na bodě číslo 15 a to -2,877 m. 
V tabulce jsou rovněž barevně zvýrazněný minimáln í a  
maximální poklesy bodů v jednotlivých intervalech. 

Od roku 2000 probíhají kontrolní měření v rámci ba-
kalářských a diplomových prací. Za sledované období se 
největší naklonění projevilo na hraně 5 a to 88,7 mm/m, 
nejmenší na hraně č. 3; 59,1 mm/m. 

 
35 let 

19. října – Richard Mašek 
 

A další s malým zpožděním díky drobné chybě 
v databázi členů Společnosti 

 
40 let 

12. července – Jana Pavlíčková 
10. září – Stanislav Dejl 

 

Jménem redakce a všech důlních 
měřičů a geologů přejeme 

oslavencům a jejich rodinám pevné 
zdraví a mnoho úspěchů do dalších 

let! 
 

Pokud jste měli v tomto roce kulaté či polokulaté výročí 
a nenašli jste se v našem koutku, není to tím, že Vás 
nechceme připomenout, ale tím, že nemáme datum 
Vašich narozenin nebo, a to bychom neradi, máme 

chybu v naší databázi. 
 

Chcete-li mít jistotu, příp. došlo-li u Vás k nějakým 
změnám v kontaktech, můžete nás informovat e-mailem. 

SPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEK   

         
Obrázek č. 4a, 4b a 4c - Naklonění kostela na šesti hranách 
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Pozvánka na konferenci 

 
 
Vážené kolegyně a ko legové! 

 
Česká tunelářská asociace ITA-AITES si Vás dovoluje 

pozvat na 11. ročník mezinárodní konference „Podzemní  
stavby Praha 2010“, která se uskuteční ve dnech 14. až 
16. června 2010 v Praze. Na přípravě konference spolu-
pracuje i Slovenská tunelářská asociace ITA-AITES. 

Předběžný program zahrnuje dvoudenní jednání v  sek-
cích, odbornou a posterovou výstavu. Třetí den dopoledne 
proběhne technická exkurze na rozestavěnou tunelovou 
stavbu. Je našim cílem, aby náplň konference odrazila 
světové i evropské zkušenosti s přípravou i realizací sil-
ničních, železničn ích a městských podzemních staveb, 
zvláště pak zkušenosti z mechanizovaných ražeb pomocí 
štítů a ze staveb dlouhých železničních tunelů. 

V programu konference se jistě projeví i nárůst obje-
mu tunelových staveb v České i Slovenské republice. 
V přípravě nebo ve výstavbě budou v České republice 
např. 24 km dlouhý železn iční tunel z Prahy do Berouna, 
další etapy pražského metra a tunelové stavby hlavního 
komunikačn ího systému Prahy. Před tuneláři ve Sloven-
ské republice leží jako výzva stavba několika dlouhých 
dálničních tunelů. 

Doufáme, že program konference přinese mnoho zají-
mavých informací, umožní získán í nových kontaktů a 
jsme přesvědčeni, že Česká republika a její hlavní město 
Praha, která byla pořadatelským městem ITA-AITES 
WTC 2007, zaujme i tentokrát účastníky konference Pod-
zemní stavby 2010 svou atmosférou i krásou. 

Vilém Středa 

Přehled kontrolní činnosti ČBÚ 
v oblasti důlního měřictví za rok 
2009 
Ing. Martin Malíř 
ČBÚ Praha 

V roce 2009 provedl Český báňský úřad (ČBÚ) cel-
kem 5 generáln ích prověrek v organizacích podléhajících  
vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy. Tyto pro-
věrky se uskutečnily d le Plánu řídící, kontrolní a legisla-
tivní činnosti (hlavní úko ly) ČBÚ na rok 2009. V rámci 
všech generálních prověrek byl vždy kontrolován i výkon  
důlně měřické činnosti. 

V roce 2009 byly dále ČBÚ provedeny 2 specializova-
né prověrky zaměřené na důlně měřickou činnost. 
Při všech výše uvedených kontrolách bylo v rámci důlního  
měřictví prověřováno: 

1. Plnění opatření z poslední generální prověrky ČBÚ, 
případně jiných prohlídek orgánů státní báňské sprá-
vy 

2. Zajištění vedení důlně měřické činnosti 
3. Dokumentace o CHLÚ a DP vč. katastrálních území, 

úhrady z DP - § 10 odst. 1 p ísm. a, b) vyhlášky 
č. 435/1992 Sb. 

4. Dokumentace o ochraně povrchu, ochranných pilí-
řích, o rientačních bezpečnostních celících a ochran-
ných celících, p říp. povrchová měření v poklesové 
kotlině – dokumentace dle § 10 odst. 1 pís m. c, d, e) 
vyhlášky č. 435/1992 Sb. 

5. Vedení důlně měřické dokumentace v členění 
a) evidenční kniha dokumentace dle § 10 odst. 1 

písm. i) vyhlášky č. 435/1992 Sb. 
b) číselná část dokumentace vč. odbírkové dle 

§ 10 odst. 2 vyhlášky č. 435/1992 Sb. 
c) grafická část dokumentace dle § 10 odst. 3 vy-

hlášky č. 435/1992 Sb. – lhůty doplňování, roz-
sah mapové dokumentace, formální obsah, věc-
ná správnost, řezy 

d) mapová část havarijního plánu 
6. Bezpečnost a ochrana zdraví při p ráci na vybraných 

pracovištích těžební organizace (BOZP) 
Při prověrkách bylo zjištěno celkem 25 závad a nedostat-
ků v důlně měřické dokumentaci a 23 závad na pracoviš-
tích těžební organizace. Za porušení povinností příslušný-
mi odpovědnými osobami byly uděleny blokové pokuty 
v celkové výši 5 000 Kč, z toho 1 500 Kč příslušným 
hlavním důlním měřičům. Bylo vydáno 7 závazných pří-
kazů báňského inspektora k odstranění zjištěných závad a 
nedostatků, v jednom případě byl zastaven provoz kontro-
lovaného pracoviště v lomu.  

Závažné nedostatky byly stejně jako loni zjišťovány 
především v evidenci dokumentace (zvláště v původní 
papírové mapové dokumentaci a jejím pokračování digi-
tální formou a v případech předávání výkonu důlně měřic-
ké služby z původního dodavatele na nového), 
v odbírkové dokumentaci (§ 10 odst. 2 pís m. d  vyhlášky 
č. 435/1992 Sb. + § 39 zákona č. 44/1988 Sb. + § 4 odst. 4 
vyhlášky č. 104/1988 Sb.), ověřování příslušné dokumen-
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tace hlavním důln ím měřičem a tedy v jeho kontrolní čin-
nosti. V některých případech byly zjištěny vážné chyby a 
nedostatky ve vlastním obsahu mapové dokumentace 
(přesné názvy DP a k.ú., CHLÚ čj. příslušných rozhodnutí 
apod.). 

Především při povrchovém dobývání nerostných suro-
vin (mimo uhlí) je často důlně měřická činnost zajišťová-
na těžařem dodavatelským způsobem. Při kontrolní čin-
nosti ČBÚ bylo v několika takových případech ověřeno, 
že zcela chybí p lnění kontrolní funkce důlně měřické služ-
by v provozu těžaře. Horn ická činnost tak např. může být 
prováděna mimo povolený plošný rozsah dle POPD nebo 
nad stanovený roční limit těžby apod. Není prováděna 
alespoň min imální kontrola např. rozměrů  výšek těžeb-
ních řezů a šířek těžebních etáží lomu dle schválené doku-
mentace atd. Důlně měřická činnost neslouží pouze 

k vedení měřické dokumentace d le vyhlášky č. 435/1992 
Sb., ale musí pln it i úko ly vnitřní kontroly těžební organi-
zace z pohledu dodržování platných podmínek dobývání a 
bezpečnosti provozu. 

Nutno rovněž znovu připomenout, že důlně měřická 
činnost je hornická činnost podle § 2 písm. i) zákona 
č. 61/1988 Sb., a je proto k jejímu výkonu nutné oprávně-
ní k výkonu HČ dle § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. a  
vyhlášky č. 15/1995 Sb. Dle § 44a odst. 1 pís m. a) se 
právnická nebo fyzické osoba, která provádí HČ nebo 
ČPHZ bez oprávnění, dopouští správního deliktu, za který  
lze udělit pokutu až do výše 5 000 000 Kč. 

Na rok 2010 je ČBÚ plánováno m.j. provést 5 generál-
ních prověrek a také 2 specializované prověrky zaměřené 
na výkon důlně měřické činnosti. 

Klidné a spokojené Vánoce, Klidné a spokojené Vánoce, Klidné a spokojené Vánoce, 
hodně osobních a pracovních hodně osobních a pracovních hodně osobních a pracovních 
úspěchů vúspěchů vúspěchů v   novém roce 2010, novém roce 2010, novém roce 2010, 
přeje Redakční rada SDMGpřeje Redakční rada SDMGpřeje Redakční rada SDMG   


