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XIV. konference SDMG
aneb

Jak jsem to vidìl…

Oficiální zaèátek konference byl ve støedu v 
9:00 hodin ve velkém sále auly VŠB-TU Ostrava.

Slavnosního zahajovacího ceremoniálu konfe-
rence spolu s ocenìním významných osobností a 
historické èásti ke 100. výroèí založení  “Stolice geodézie 
a dùlního mìøictví” v roce 1907 v Pøíbrami, se zúèastnilo 
na 200 úèastníkù.

Úvodní slovo mìl pøedseda Spoleènosti dùlních 
mìøièù a geologù – která byla garantem celé akce –Ing. 
Martin Vrubel, Ph.D. 

Po nìm se ujal slova Ing. Václav Mikulenka, 
Ph.D., který promluvil jménem Institutu geodézie a 
dùlního mìøictví a dále provázel úvodní èástí programu.

SLOVO ÚVODEM
Vážené kolegynì a kolegové,

jak je už z podkladu této rubriky patrné, je Vám toto 
poslední èíslo Bulletinu vìnováno jako vánoèní a novoroèní 
pozdrav s pøáním pøíjemného prožití vánoèních svátkù, 
pokud možno v kruhu rodiny a dále pak hodnì úspìchù, 
klidu, lásky a radosti do nastupujícího nového roku 2008.

V tomto èísle bychom se rovnìž rádi pochlubili 
závìreènou akcí tohoto roku - XIV. konferencí Spoleènosti 
dùlních mìøièù a geologù, která se konala pøi pøíležitosti 
100. výroèí vzniku “Stolice geodézie a dùlního mìøictví” v 
roce 1907 v Pøíbrami.

Konference, které se pøi zahájení zúèastnilo témìø 
200 úèastníkù (v dalším prùbìhu pak kolem 100 - 130 
úèastníkù) byla - kromì obvyklého programu, který je Vám z 
našich konferencí znám - zejména dùstojným pøipo-
menutím výše uvedeného výroèí. Radost z opìtovného 
setkání - mnohdy po nìkolika desítkách let byla zejména 
patrná u nejstarších seniorù, hladových po informacích z té 
jejich “katedry”, kterou pøed mnoha lety opustili.

Celá konference byla zdokumentována stovkami 
fotografií, které byly zpracovány na DVD médium, které 
bude èlenùm SDMG pøedáno na sjezdu SDMG v pøíštím 
roce , pøíp. zasláno s nìkterým èíslem Bulletinu v roce 2008.

Obsahem tohoto (zkráceného vydání) je prùøez 
konferencí tak, jak byla vidìna samotnými úèastníky a 
doplnìná charakteristickými fotografiemi.

Takže zase jeden rok je za námi a nám nezbývá 
než zhodnotit jaký byl. Celkové hodnocení bude obsahem 
prvního èísla roku 2008, ale už teï mùžeme vyjádøit 
spokojenost s výsledky práce naší Spoleènosti dùlních 
mìøièù.

Tož do toho nového roku 2008 s další chutí do 
práce - èeká nás 7. sjezd SDMG, který se tentokrát bude 
konat v historickém hornickém mìstì - Kutná Hora.
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Pak se svou „troškou do mlýna“ pøispìl i pan 
dìkan. Ten, mimo jiné, uvedl, že situace Institutu 
geodézie a dùlního mìøictví na startu „další stovky“ není 
zrovna jednoduchá. 

Následovalo pøedání Pamìtních medailí 
Akademika F. Èechury, za asistence výše jmenovaných 
hostù, kteøí tímto zakonèili svou úèast na zahájení a 
odebrali se za svými povinnostmi.

Dopolední pøíspìvky byly zamìøeny na historii 
a shrnutí stovky let od založení Stolice geodézie a dùlního 
mìøictví po dnešní Institut geodézie a dùlního mìøictví a 
pøipomenutí a charakteristiku osobností, které mìly vliv 
na utváøení a rozvoj disciplíny dùlního mìøictví. Bìhem 
odborného programu probíhala ve vestibulu auly 
prezentace firem Geodis, Geotronics a Gefos, resp. 
moderních geodetických pøístrojù firem Topcon, Trimble 
a Leica, které v ÈR zastupují.

Vyvrcholením prvního dne se stal slavnostní 
Šach�ák. Zasvìcení mají jasno, nezasvìcení se zúèastnili 
sice jenom pasivnì - jedná se o netradièní a specifický 
druh zábavy. Co jsem se ale stihl poptat, tak všichni, i ti 
kteøí byli na šach�áku poprvé, byli spokojení a dobøe se 
bavili. 

Druhý den pokraèovala konference odbornými 
pøednáškami. Z 28 deklarovaných pøednášek bylo 
pøedneseno 21 referátù a svými pøíspìvky doplnili 
odbornou èást i zástupci vystavujících firem. Úroveò 
pøednášek byla dobrá a úèastníci konference tak byli 
informováni o souèasném dìní v mìøické oblasti.

Pøíjemným oživením zahájení konference bylo 
hudební vystoupení sólistù opery Národního divadla 
moravskoslezského v doprovodu studentù Janáèkovy 
školy umìní Ostrava, pod vedením prof. Eduarda 
Schiffauera, kteøí zahráli a zazpívali nìkolik hornických 
písní a na závìr pak studentskou hymnu.

Poté  vystoupili hosté konference, a to prorektor 
VŠB – TU Ostrava prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. a 
dìkan Hornicko-geologické fakulty, prof. Ing. Vladimír 
Slivka, CSc. Pan prorektor vyzvedl dùležitost spolupráce s 
prùmyslem a nastínil budoucnost rozvoje vysokých škol a 
jejich vìdecko-výzkumného zamìøení.
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Pøedseda SDMG Ing. Martin Vrubel, Ph.D. pøi zahájení

Hudební vystoupení

  

Prof. Ing. J. Gottvald, CSc. a prof. Ing. V. Slivka, CSc.
pøi svém vystoupení

 
Noví držitelé medailí akademika Františka Èechury

 
Prof. Karel Müller pøi èestném skoku



Celý veèer pak probìhl ve znamení volné zábavy 
a rozptýlila se mezi nìkolik "zasvìcenì" diskutujících 
skupin, které nerušila ani ponìkud  "atypická" hudba, 
doprovázející akci.

Tøetí den, kdy už ale vìtšina úèastníkù odjela, byl 
vyhrazen na možnost prohlídky historických sbírek 
Akademika Èechury, vybavení institutu vèetnì návštìvy 
planetária a exkurzi na území ovlivnìné tìžbou. Jak se 
dalo oèekávat, nejvìtší zájem byl o sbírky.

Závìrem mohu øíct (a to i jménem organizátorù), 
že konference jako celek, byla zdaøilou  a dùstojnou 
oslavou 100. výroèí založení "Stolice geodézie a dùlního 
mìøictví".

  Své zážitky popsal :
  Ing. Miroslav Novosad z Institutu GDM
  Text upravila a doplnila :
  Redakèní rada Bulletinu SDMG

Zakonèení odborné a tím vlastnì celé pracovní 
èásti provedli opìt Ing. V. Mikulenka, Ph.D. a Ing. M. 
Vrubel, Ph.D. Pøi  podìkování všem za úèast (pøednášek se 
zúèastòovalo v prùmìru kolem 90 úèastníkù) a zejména 
organizátorùm za pøípravu konference i zde zaznìla obava 
z toho, že další „stovka“ let nebude urèitì snadná, s èímž 
jistì nelze jinak, než souhlasit.

Spoleèenský program druhého dne byl repre-
zentován závìreèným spoleèenským veèerem, který byl 
zahájen bohatým rautem.

Ještì pøedtím však ve svém zahajovacím projevu 
závìreèného spoleèenského setkání konference Ing.  
Vrubel, Ph.D. ještì jednou zhodnotil prùbìh konference a 
podìkoval úèastníkùm a organizátorùm za zdaøilou akci. 
Souèasnì pozval všechny na konferenci a souèasnì sjezd 
Spoleènosti dùlních mìøièù a geologù v pøíštím roce.

BULLETIN SDMG Strana 3

 
Obèerstvení bylo opravdu bohaté ...

Zdá se, že bylo co øešit ...

radostné vánoce
a úspìšný vstup do nového roku 2008
pøeje 
Rada Spoleènosti dùlních mìøièù a geologù
a redakèní rada Bulletinu SDMG

Všem èlenùm
Spoleènosti dùlních mìøièù a geologù
a jejich rodinným pøíslušníkùm,
ale stejnì tak neèlenùm a pøíznivcùm
profesí dùlní mìøictví, geodézie , geologie a geofyziky



22. listopadu - Lucie HAVLÍÈKOVÁ, Bílina

1. listopadu - Ing. Helena VÌTROVSKÁ, 
Chomutov

15. prosince - Ing. Milan VÌTROVSKÝ, Ph.D., 
Chomutov

24. prosince - Jana HÁBOVÁ, Most

26. listopadu - Ing. Václav TOMÁŠ, Horní Suchá
2. øíjna - Bohumila KAISEROVÁ, Chomutov

16. listopadu - Václav ÈERMÁK, Chomutov

              Vánoèní štola

Suroviny:
1 kg polohrubé mouky, 250 g másla, 4 žloutky,120 g droždí 
(3 kostky), 2 dcl vlažné smetany, 100 g cukru, 300 hrozinek 
v rumu, 150 g sladkých mandlí, 50 g hoøkých mandlí, 100 g 
lískových jader, 150 g kandovaného ovoce, 50 g kando-
vaných pomeranèù, 100 g sušených merunìk, 3 dcl rumu,  
3 vanilkové cukry, citrónová a pomeranèová kùra, pùl lžièky 
soli, pùl tyèinky vanilky, na špièku nože skoøice, mletého 
kardamonu mletého muškátového kvìtu, 250 g másla na 
potírání,  500 g cukru mouèky na posypání. 

Pracovní postup: 
Do mísy nasypeme mouku a do støedu vytlaèíme 

dùlek, rozdrobíme droždí, zalijeme trochou vlažné smeta-
ny, pøidáme špetku cukru a necháme vykynout. Zbytek 
smetany, na kousky nakrájené máslo, lžièku soli, vanil-
kový cukr, skoøici, vanilku, muškátový kvìt a kardamon 
(lze nahradit špetkou nastrouhaného muškátového 
oøíšku) smícháme, mírnì nahøejeme (asi na teplotu tìla, 
ne teplejší spaøili bychom kvasnice!!!). Do kvásku 
pøidáme žloutky a nahøátou tekutou hmotu, pøilijeme rum 
(nejlépe je použít ten, ve kterém byly namoèené rozinky, 
je aromatiètìjší) a zpracujeme na pevné tìsto. Dobøe 
prohnìteme nejdøíve vaøeèkou, aby nabralo vzduch, 
potom rukama "natluèeme". 

Dáme na teplé místo kynout asi hodinu i déle. 
Tìsto by mìlo zdvojnásobit svùj objem. Zatím pøipravíme 
ostatní pøísady. Mandle a oøíšky nasekáme (pokud 
nemáme hoøké mandle nahradíme je sladkými, ale 
neoloupanými), sušené meruòky opláchneme a 
nakrájíme nadrobno, pokud jsou v kandovaném ovoci 
vìtší kousky (napø. celé tøešnì) nakrájíme je také, 
nastrouháme èerstvou citrónovou a pomeranèovou kùru. 
Když je tìsto dostateènì nakynuté, dáme ho na vál, znovu 
prohnìteme, mírnì rozválíme a pøidáme pøipravenou 
smìs oøíškù a ovoce. Okraje zvedneme a smìs 
prohnìteme do tìsta. Je to trošku obtížné, ovoce a oøíšky 
vybíhají ven, chce to trochu trpìlivosti, než se to vše spojí 
v jedno. Pokud je tøeba, mírnì podsypáváme moukou, 
aby se tìsto nelepilo na vál. 

Zpracované tìsto mírnì posypeme moukou, 
pøikryjeme utìrkou a na vále necháme znovu asi hodinu 
až dvì kynout. Vykynuté tìsto rozdìlíme na 3-4 díly, z 
každého budeme formovat jednu štolu. Tìsto znovu 
propracujeme rukama vytvarujeme do válce dlouhého 
jako tøi ètvrtiny délky plechu, doprostøed položíme váleèek 
na nudle a udìláme žlábek, který mírnì do jedné strany 
rozšíøíme (pøi pohledu na pomyslný øez bychom mìli vidìt 
nìco podobné ležatému S), tu vyšší, nerozválenou pùlku 
do toho žlábku na vyválené èásti pøeklopíme, pøendáme 
na plech vyložený peèícím papírem pomazaným máslem 
a znovu necháme kynout, asi 20 minut. Vykynutou štolu 
pomažeme rozpuštìným máslem a dáme do støednì 
vyhøáté trouby péct, prvních 10 minut neotvíráme troubu, 
aby se nám štola nesrazila. Po 10-15 minutách ještì 
zmírníme teplotu, štolu lehce pøekryjeme alobalem a 
peèeme mírnì asi 15 minut, poté pootevøeme dvíøka 
trouby a asi pøi 50 stupních necháme dojít dalších asi 15 
minut. Zkontrolujeme píchnutím špejle, pokud ji 
vytáhneme suchou, je hotovo. 

Štolu ještì horkou pøendáme i s papírem na 
møížku a potíráme rozpuštìným máslem, dokud se 
vsakuje, poté ji hustì cukrujeme mouèkovým cukrem 
(mùžeme do nìj pøimíchat vanilkový), až se na štole 
vytvoøí vrstva asi 1 cm (to co nám napadá okolo na papír 
pøitlaèíme na boky) a dáme vychladnout. 

Vychladlou zabalíme do alobalu nebo potravi-
náøské folie a dáme uležet. Štola by mìla být stará 
alespoò 2 - 3 týdny, nejlepší zaèíná být asi po mìsíci, kdy 
jsou v ní nejlépe uvolnìné všechny aromatické pøísady.

        Pøejeme dobrou chu� !
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35 let

Jménem redakce a všech dulních mericu 

a geologu oslavencùm a jejich rodinám 

prejeme mnoho zdraví a úspechu 

do dalších let !

45 let

CO SI DNES UVAØÍME ..?

SPOLEÈENSKÉ OKÉNKO

60 let

55 let
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