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SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí čtenáři, 

máme tu další tištěné, tzn. „konferenční“ číslo. Vy, co to čtete jen elektronicky, 

můžete trochu závidět, ale protože jistě víte, jak je závist nepěkná vlastnost, urči-

tě to účastníkům přejete… Podzimní epidemie se zatím nekoná, takže obavy vy-

jadřované v minulém, předprázdninovém čísle, se zdají být liché a doufejme,  

že tak i zůstanou. 

Scházíme se v poměrně krátké době ve stejném městě, dokonce i na stejném 

místě, je to tak trochu organizované „déja vu“ a doufáme, že si ho pěkně užijeme, 

když už to tu vlastně známe. 

Asi podvědomě očekáváme, že tady (v tomto sloupku) najdeme něco pozitivního, 

něco, co nás naladí na další stránky nebo na nějakou událost. Marně však hledám 

pozitivní postřehy, pokud nechci sklouznout sice k důležitým, ale přesto suchým 

frázím ve smyslu „buďme rádi, že jsme zdraví“. Ve výhledu není mnoho toho, nač 

bychom se těšili, všechno zdražuje, s obavami čekáme účet za energie, díky kon-

fliktu na Ukrajině můžeme zažívat nejistotu, co s námi bude, protože nikdo neví, 

jak se to vyvine, komu „rupne v bedně“ a podobně. Prostě se zdá, že naše poho-

da a běžné jistoty se ukazují býti nejistými. Mezi lidmi vnímám až nevraživost 

„jen“ kvůli jinému názoru a vládnoucí garnitura se nijak nesnaží o sjednocení spo-

lečnosti, anebo se snaží stylem, kterému nerozumím… Jak v takové atmosféře 

hledat povzbuzení pro čtenáře? 

Pokusme se nepodléhat obavám z neznámého, děsit se předem něčeho, co  

je mimo možnosti našeho vlivu, užívejme si to, co je „tady a teď“ a můžeme začít 

třeba hned na konferenci. Těšme se z toho, že se zase můžeme naživo vidět, pro-

tože jak jsme si mohli zkusit, ani toto není samozřejmost:-) Přeji všem hezký, 

barevný podzim a hodně síly vidět před námi to lepší… 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., 

předseda Rady SDMG 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Prosíme Vás o zaplacení členských 

příspěvků ve výši 300 Kč za rok 

2022 ve prospěch účtu: 

10836071/0100 

VS: 2022 

Poznámka: jméno a příjmení 

Mezinárodní konferenci Geodézie a Důlní Měřictví 2022 

XXVIII. Konference Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s. 

19. – 21. říjen 2022, Hotel PRIMAVERA, Plzeň 
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ČESKÝ PERMON 2022 

Ve dnech 23.9. – 25.9.2022 proběhlo 

26. setkání hornických měst a obcí Čes-

ké republiky v Kutné Hoře. V rámci 

této událostí proběhlo udělování oceně-

ní Český permon, který je udělován 1x 

ročně v pěti kategoriích – Hornický 

folklór, Záchrana technických památek, 

Největší počin roku, Celoživotní dílo, 

Mimořádná cena. Ceny uděluje Sdružení 

hornických a hutnických spolků České 

republiky osobnostem nebo institucím, 

které se významně zasloužily o rozvoj 

hornických tradic. 

Na Českého permona za celoživotní 

dílo byl letos nominován Nadací Landek 

náš čestný člen Společnosti důlních mě-

řičů a geologů, význačný báňský odbor-

ník, vysokoškolský pedagog a emeritní 

profesor pan prof. Ing. Ivo Černý, CSc. 

Pan profesor byl dlouhá léta báňsko-

inženýrským pracovníkem na dolech  

a ředitelství OKR a mimo jiné byl i pe-

dagogem na VŠB – TU Ostrava. Odbor-

ně se zaměřoval na problematiku důlně 

měřické, geologické a investiční oblasti 

v OKR. Významně se podílel na činnosti 

Mezinárodní důlně měřické organizace 

ISM (International Society for Mine Sur-

veying). Více se o panu profesorovi do-

čtete v našem Bulletinu 2/2021, kdy 

dosáhl významného jubilea. 

Gratulujeme panu profesorovi za tak 

významné ocenění a přejeme mu hlavně 

hodně zdraví, duševní pohody a neutu-

chajícího zájmu o vědeckou a odbornou 

činnost. 

Redakční rada 

prof. Ing. Ivo Černý, CSc. během proslovu 
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DŮLNĚ MĚŘICKÁ DOKUMENTACE, JEJÍ VÝZNAM A JAK S NÍ  

PRACOVAT 

Úvod 

Důlně měřická dokumentace je v první 

řadě technicko-právním podkladem kaž-

dé těžební organizace jakož i stavebních 

organizací, které mají z titulu výkonu 

svého podnikaní povinnost jí vyhotovo-

vat, doplňovat a archivovat. 

V tomto příspěvku se budeme snažit 

popsat význam důlně měřické dokumen-

tace a její vzájemné propojení 

s ostatními dokumentacemi, evidencemi 

a správní agendou organizace. Rozhodně 

dokumentace nepatří do „šuplíku“, kte-

rý opustí jen při kontrole státní báňské 

správy.   

V rámci legislativního rámce, báňských 

předpisů, se důlně měřická dokumenta-

ce objevuje na více místech a dá se říci, 

že je protkaná legislativou jako pavučina. 

Při různých povinnostech organizace  

se z ní vychází a tvrzení, že je to tech-

nicko-právním podkladem, je více než 

trefné. 

Legislativní odkaz na povinnost 

vedení důlně měřické a geolo-

gické dokumentace. 

Obecná povinnost vedení důlně měřické 

dokumentace při hornické činnosti,  

je dána zákonem č. 44/1988 Sb.,  

o ochraně nerostného bohatství (horní 

zákon), § 39 odst. 1. Tento odkaz pou-

kazuje i na vedení geologické dokumen-

tace. 

Povinnost vedení důlně měřické doku-

mentace při činnostech prováděných 

hornickým způsobem, je dána zákonem 

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, vý-

bušninách a o státní báňské správě, § 20. 

Tento odkaz rovněž poukazuje i na ve-

dení geologické dokumentace při čin-

nostech prováděných hornickým způso-

bem.  

Není to ale tak jednoduché jak naznačují 

zmiňované zákony, tedy rozdělení  

na hornickou činnost a činnost provádě-

nou hornickým způsobem.  

Samotnou prováděcí vyhláškou k důlně 

měřické dokumentaci je vyhláška ČBÚ 

č. 435/1992 Sb., o důlně měřické doku-

mentaci při hornické činnosti a někte-

rých činnostech prováděných hornickým 

způsobem.  

Vyhláška o důlně měřické dokumentaci 

je závazná pro právnické osoby a fyzické 

osoby, organizace, při hornické činnosti 

a činnostech prováděných hornickým 

způsobem, které pro tyto účely vykoná-

vají projektové, výstavbové a jiné práce. 

Vyhláška se ale nevztahuje na činnosti: 

a) úpravu a zušlechťování nerostů pro-

váděné v souvislosti s jejich dobýváním, 

b) těžbu písků a štěrkopísků v korytech 

vodních toků plovoucími stroji včetně 

úpravy a zušlechťování těchto surovin 

prováděných v souvislosti s jejich 

těžbou, 

c) výstavbu a rekonstrukci inženýrských 

sítí v hloubkách do 10 m, kde hloubka 

vstupu do podzemí nepřesáhne 50 m  

a životnost (od doby zahájení do ukon-

čení stavby) jednotlivých úseků, jeden 

rok, 

d) ražení přípojek inženýrských sítí, 

e) ražení podchodů pod komunikacemi, 

f) ražení protlaků bez ohledu na jejich 

průměr a délku, 

g) hloubení studní, 

h) povrchové dobývání ložiska nevyhra-

zeného nerostu, kde postup každé 

z těžebních stěn je menší než 20 m za 

rok a roční těžba nepřekročí 50 000 

m3. 

Vedení dokumentace se v uvedených 

případech řídí zvláštními předpisy.  

Zde platí, hlavně u posledního bodu h), 

odkaz na vyhlášku ČBÚ č. 175/1992 Sb., 

o podmínkách využívání ložisek nevyhra-

zených nerostů. Důlně měřická doku-

mentace se v tomto případě nevede 

podle vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně 

měřické dokumentaci při hornické čin-

nosti a některých činnostech provádě-

ných hornickým způsobem, ale podle  

§ 7 vyhlášky č. 175/1992 Sb., který zní: 

„Organizace je povinna vést měřickou  

a geologickou dokumentaci alespoň  

v rozsahu uvedeném v přílohách této 

vyhlášky a pravidelně ji doplňovat  

ve lhůtách stanovených pro měřickou 

dokumentaci. Je povinna evidovat množ-

ství, druh, popřípadě kvalitu vydobytých 

nerostů po dobu životnosti ložiska i při 

zajištění nebo likvidaci lomu.“ 

Rozsah vedení dokumentace: 

• mapy se vedou v měřítku 1:5 000 

popřípadě 1:10 000 s vyznačením 

prostoru celého ložiska, 

• s vyznačením hranic území vymeze-

ného rozhodnutím o využití území, 

• s vyznačením objektů chráněných dle 

zvláštních předpisů, 

• v případě trhacích prací se vykreslí  

i hrance ohroženého území, 

• hranice dotčených parcel podle ak-

tuálních údajů katastru nemovitostí, 

• hranice bloků těžitelných zásob lo-

žiska, 

• ochranné pilíře a ochranná pásma, 

• úpravárenské a sociální zařízení, 

• všechny objekty, které je nutné 

chránit podle zvláštních předpisů, 

• příjezdové a vnitrozávodní komuni-

kace, 

• místa ukládaní deponií, 

• těžební postupy, 

• nejméně dva příčné a podélné cha-

rakteristické řezy ložiskem. 

Z požadovaných podkladů je patrné,  

že se jedná o obdobný rozsah pro vede-

ní důlně měřické dokumentace který  

se vztahuje na činnosti pro které platí 

vyhláška č. 435/1992 Sb.  

„Rozhodně dokumentace 

nepatří do „šuplíku“, který 

opustí jen při kontrole státní 

báňské správy.“ 
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Pro ostatní hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem je vy-

hláška č. 435/1992 Sb. plně závazná. 

Samozřejmě se rozsah důlně měřické 

dokumentace přizpůsobuje potřebám 

daných činností.    

Neměli bychom vynechat ani prováděcí 

vyhlášku ke geologickým dokumentacím. 

Tato vyhláška byla zavedena později, 

v roce 2004. Jedná se o vyhlášku minis-

terstva životního prostředí č. 368/2004 

Sb., o geologické dokumentaci.  

Jedná se o obecně závazný právní před-

pis pro provádění geologické dokumen-

tace. Obsah geologické dokumentace 

vychází z požadavku § 7 citované vyhláš-

ky. Přitom geologické práce prováděné 

při těžebním průzkumu nepodléhají evi-

denci geologických prací ve smyslu § 7 

zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích. 

Vyhláška stanovuje náležitosti a obsah 

geologické dokumentace, geologických 

prací, dobu, po kterou je třeba geologic-

kou dokumentaci uchovávat a podrob-

nosti o geologické dokumentaci hornic-

ké činnosti. Vyhláška dále stanovuje, při 

kterých činnostech prováděných hornic-

kým způsobem a v jakém rozsahu  

je organizace povinna vést geologickou 

dokumentaci, a upravuje odevzdávání 

výsledků geologických prací a geologické 

dokumentace a podmínky jejich zpří-

stupňování. 

Způsob provádění geologické dokumen-

tace hornické činnosti musí být defino-

ván v plánu otvírky, přípravy a dobývání, 

nebo (v případě geologické dokumenta-

ce činnosti prováděné hornickým způso-

bem) v plánu využívání ložiska. 

Důlně měřická a geologická dokumenta-

ce jsou vzájemně propojené dokumen-

tace. To se projevuje v celém obsahu  

a využití obou dokumentací. 

Chybí-li důlně měřická nebo geologická 

dokumentace, popřípadě jsou-li neúplné 

nebo jsou-li v nich závady, může obvod-

ní báňský úřad nařídit vyhotovení nebo 

doplnění těchto dokumentací na náklad 

organizace (zákon č. 61/1988 Sb., § 14 

odst. 2). 

 

Členění důlně měřické doku-

mentace.  

Důlně měřická dokumentace se člení  

na tři základní soubory. Jedná se o: 

• soubor základních údajů, 

• číselnou a výpočetní část dokumen-

tace, 

• grafickou a mapovou část dokumen-

tace. 

Když se tvrdí že důlně měřická doku-

mentace je technicko-právním podkla-

dem organizace, tak z tohoto členění to 

jasně vyplývá (vyhláška č. 435/1992 Sb., 

§ 10). Dokumentace zahrnuje v souboru 

základních údajů podklady, které jsou 

uchovávané jak v listinné podobě, tak 

jsou zakresleny v grafické části doku-

mentace: 

• údaje o chráněném ložiskovém úze-

mí, chráněných územích, popřípadě  

i průzkumných územích při vyhledá-

vaní ložisek nerostů, 

• údaje o dobývacích prostorech, vý-

počet výměr plochy katastrálních 

území v rámci dobývacího prostoru, 

údaje o územních rozhodnutích pro 

těžbu nebo umístění stavby,  

• údaje o ochraně povrchu, vynětí  

ze zemědělského půdního fondu 

nebo PUPFL,  

• údaje o ochranných pásmech které 

byly vydané samostatným rozhodnu-

tím,  

• údaje o ochraně proti plynonosným 

a vodonosným horizontům, jejich 

projevů, údaje o sesuvných územích,  

• údaje o ochraně jam (ochranný pilíř, 

přímost jámy a pod.) a ostatních 

hlavních důlních (podzemních) děl, 

• připojovací a usměrňovací měření, 

hlavní polohové a výškové měření  

a podobně, 

• technická zpráva o převzaté doku-

mentaci a závěrečné zprávy o ložis-

ku, evidenční listy hlavních důlních 

děl, 

• dokumentace a údaje o povolení 

těžby, 

• směrnice pro vedení speciálních úče-

lových důlních map (vyhláška  

č. 435/1992 Sb., § 21 odst. 3), 

• evidenční kniha důlně měřické doku-

mentace (vyhláška č. 435/1992 Sb.,  

§ 35). 

Každý jednotlivý dokument, záznam, 

výpočet, grafický výstup jako i jiná doku-

mentace zařazená do souboru důlně 

měřické dokumentace je vedena 

v evidenční knize důlně měřické doku-

mentace. Evidence dokumentace přímo 

vychází ze základního členění důlně mě-

ř i c k é  d o k u me n t a c e  ( v y h l á š k a  

č. 435/1992 Sb., § 35). 

Jednotlivé položky v evidenci jsou zazna-

menány datem a kódem. Systém eviden-

ce umožňuje dohledání každého doku-

mentu, mapy, výpočtu a podobně. Je tím 

zaručena dohledatelnost pro potřeby 

prověření původní těžby, vynětí, stavu 

parcel katastru nemovitostí a podobně. 

Nejedná se o evidenční knihu podle 

vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při čin-

nosti prováděné hornickým způsobem 

na povrchu, § 35 odst. 1 písm. a). 

Číselná a výpočetní část dokumentace 

zahrnuje převážně: 

• zápisníky výpočtů a  protokoly výpo-

č t ů  z  m ě ř e n í ,  n a p ř í k l a d 

z vyhodnocení měření pomocí foto-

grammetrie nebo GNSS systémem,  

• výpočetní knihy polygonových a výš-

kových pořadů, 

• seznamy souřadnic základních důl-

ních bodových polí a jejich místopisy, 

• evidenci pohybu zásob a jiných údajů 

pro vyplňování pravidelných ročních 

statistických výkazů Geo (MŽP) V 3-

01 a HOR-MPO, a doplňování báň-

sko technické evidence podle vyhláš-

ky č. 29/2017 Sb., o báňsko technic-

ké evidenci, 

• evidenci skrývkových hmot, evidenci 

těžebních odpadů a podobně, na 

základě výpočtů objemu a grafického 

znázornění v mapách, 
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• odbírková dokumentace, mapy  

a řezy včetně zprávy, hlavně 

v návaznosti na úhrady z vydobytých 

nerostů (zákon č. 44/1988 Sb., § 

33r). 

Grafická a mapová část dokumentace 

zahrnuje: 

• náčrty měření, 

• základní důlní mapu, kde se zahrnuje 

mapa lomu, mapa geologického prů-

zkumu a jiné, 

• profily a řezy,  

• mapy povrchu, které obsahuji aktu-

ální stav parcel katastru nemovitostí, 

• účelové důlní mapy, mezi které patří 

hlavně provozní důlní mapa, mapa 

větrání, mapa zdolávání havárií  

a základní mapa závodu. 

Důlně měřická dokumentace se v sou-

časnosti vede převážně v digitální podo-

bě. V grafickém programu se využívají 

vrstvy (hladiny). Soutiskem příslušných 

vrstev (hladin) je možné upravovat ob-

sah důlních map, hlavně účelových  

a speciálních důlních map. 

Účelové důlní mapy, které nejsou upra-

veny vyhláškou (vyhláška č. 435/1992 

Sb., § 21) se vyhotoví na základě směr-

nice. Směrnici zpracuje hlavní důlní mě-

řič a schválí vedoucí pracovník organiza-

ce (vyhláška č. 435/1992 Sb., § 21 odst. 

3). 

V současné době je nutná směrnice pro 

vykazování stavu zásob v návaznosti na 

úhrady z vydobytých nerostů (zákon  

č. 44/1988 Sb., § 33r) a směrnice 

k dopravním řádům, mapám odvodnění, 

mapám rekultivací a podobně. 

Odpovědnost za vedení důlně 

měřické a geologické doku-

mentace. 

Je všeobecně známo, že za řádný výkon 

důlně měřické dokumentace odpovídá 

vedoucí pracovník organizace (závodní 

lomu, závodní dolu nebo závodní).  

Za správnost a úplnost dokumentace 

odpovídá hlavní důlní měřič a za úplnost 

jednotlivých měření a části dokumenta-

ce důlní měřič. Za speciální obsah úče-

lových důlních map odpovídá odborný 

pracovní organizace. Každý dokument  

a mapový výstup musí být potvrzen 

podpisem příslušné osoby.  

Výkon důlně měřické činnosti je hornic-

kou činností (zákon č. 61/1988 Sb., § 2 

písm. i). Osoba (právnická nebo fyzická) 

musí mít vydané oprávnění státní báň-

skou správou (zákon č. 61/1988 Sb., § 5 

odst. 2).    

Výkon funkce hlavní důlní měřič a důlní 

měřič je možný jen po splnění požadav-

ků na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost (vyhláška č. 298/2005 Sb.,  

§ 2). Po úspěšném absolvování zkoušky 

je následně vydáno osvědčení k výkonu 

funkce. 

Pro vedení geologické dokumentace 

hornické činnosti a činností vykonávané 

hornickým způsobem (vyhláška  

č. 368/2004 Sb.) musí mít osoba živnos-

tenské oprávnění k výkonu vázané živ-

nosti ,  geologické práce (zákon  

č. 455/1991 Sb., § 23 a 24). Tady neplatí 

výjimka, která se vztahuje na geologické 

práce, které jsou hornickou činností 

nebo činností prováděnou hornickým 

způsobem (zákon č. 61/1988 Sb., § 2  

a 3).  

Osoba, která vyhotovuje geologickou 

dokumentaci hornické činnosti nebo 

činnosti prováděné hornickým způso-

bem musí mít odbornou způsobilost 

v oboru ložisková geologie vydanou 

Ministerstvem životního prostředí 

(zákon č. 62/1988 Sb., § 3). Odborná 

způsobilost se potvrzuje vydáním 

osvědčení.  

Vzájemná spolupráce vedoucího pracov-

níka organizace a důlního a měřiče je 

důležitá, stejně tak i spolupráce důlního 

měřiče, geologa a báňského projektanta. 

Doplňování důlně měřické  

a geologické dokumentace. 

Důlně měřická a geologická dokumenta-

ce se musí pravidelně doplňovat 

(vyhláška č. 435/1992 Sb., § 26). 

Malou změnu v doplňování dokumenta-

ce přinesla novelizace horního zákona 

v souvislosti s úhradami z vydobytých 

nerostů (zákon č. 44/1988 Sb., § 33r). 

Úhradový rok začíná 1. ledna a končí 

31. prosince. K měření objemu vytěže-

ných nerostů dochází v období  

od ukončení těžby v daném kalendářním 

roce po první těžbu v následujícím ka-

lendářním roce, ale nejpozději do 31.3. 

následujícího roku (kdy se podává při-

znání z úhrad za vydobyté nerosty).  

Úhrady z vydobytých nerostů se vyka-

zují při hornické činnosti jednou  

za úhradové období, což je kalendářní 

rok. Podle vyhlášky č. 435/1992 Sb.,  

§ 26 odst. 1 písm. c), d) zde ale nastává 

nesoulad.  

Proto se i u lomu s blokovou těžbou  

a při otvírce, přípravě a dobývání vý-

hradních ložisek na povrchu, je-li postup 

každé z těžebních stěn menší než 20 m 

za rok nebo roční těžba nepřekročí 50 

000 m3, provádí každoroční doplňování 

důlně měřické dokumentace a geologic-

ké dokumentace prováděné hornické 

činnosti. 

Z měření se vyhotoví provozní důlní 

mapa a na jejím podkladu odbírková 

dokumentace. 

Uchovávaní důlně měřické  

dokumentace. 

Důlně měřická dokumentace se trvale 

uchovává tak, aby nedošlo k jejímu po-

škození, zničení nebo odcizení. Číselná 

část dokumentace (vyhláška č. 435/1992 

Sb., § 10, odst. 2 písm. a) až d)) se ucho-

vává nejméně 10 let. 

Dle citace vyhlášky č. 435/1992 Sb.,  

§ 36, odst. 2 a 3: 

„Dokumentace vedená digitální formou 

se uchovává a zabezpečuje na nosičích 

s magnetickým záznamem ve dvou kopi-

ích na dvou místech oddělených od 

místa originálu v počítači, v prostoru 

chráněném proti magnetickým a che-

mickým vlivům, které by mohly ovlivnit 

nosič nebo data na něm uložená. Sou-

časně musí být zajištěno pravidelné oži-

vení nosiče s uloženými daty, a to nej-

méně ve tříletých intervalech. O oživení 

nosiče musí být pořízen zápis, jehož 

údaje ověřuje hlavní důlní měřič. V pří-

padě, že dojde k jakékoliv změně v ulo-

žených informacích, je nutné tu část 

zápisu na nosiči, která bude změněna, 

vytisknout a uložit, aby bylo zřejmé,  
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k jaké změně došlo oproti původnímu 

stavu. 

Dokumentace vedená digitální formou 

se uchovává a zabezpečuje na nosičích  

s laserovým záznamem (CD ROM 

apod.) v jedné kopii uložené odděleně 

od místa originálu v počítači, v prostoru 

chráněném proti fyzickému a chemické-

mu poškození. Případná dodatečná do-

plnění stavu zaznamenaná na CD ROM, 

která byla uložena na přechodných no-

sičích s magnetickým záznamem,  

se uchovávají a zabezpečují až do doby 

nového kompletního přepisu na CD 

ROM.“ 

Je na stole otázka o aktuálností citova-

ných odstavců. Vedení dokumentací 

v digitální podobě by mělo být v dnešní 

době samozřejmostí. Organizace potře-

buje s dokumentacemi pracovat, jak 

s grafickou, mapovou, číselnou a soubo-

rem základních údajů dokumentace.    

Organizace by měla mít právo mít plně 

k dispozici všechny části dokumentace  

i v digitální podobě. Mnoho organizací 

má i v dnešní době k dispozici jen papí-

rovou podobu dokumentace a CD 

ROM nosiče se soubory ve formátu pdf.   

Používání CD ROM disků je již zastara-

lé a již i technicky nemožné. Využívání 

jiných záznamových médií je možné, ale 

nijak to neřeší problém s uchováváním 

dokumentací. 

Nabízí se tedy možnost stálé archivace 

na chráněných a pravidelně zálohova-

ných serverech a sdílení údajů na nich 

přes cloud. 

Okamžitý přístup k dokumentacím (se 

souhlasem sdíleného obsahu hlavním 

důlním měřičem), navíc kde jsou doku-

mentace v aktuálním stavu, je cesta 

správným směrem. 

Důlně měřická dokumentace 

ve vztahu k ostatním dokumen-

tacím. 

Důlně měřická dokumentace je technic-

ko-právním podkladem organizace pro 

vyhotovení mnohých dokumentací  

a řízení mnoha činností. 

Základní vztah je s již zmíněnou geolo-

gickou dokumentací hornické činnosti  

a činnosti prováděné hornickým způso-

bem. Důlně měřická dokumentace  

a geologická dokumentace slouží jako 

základ pro výpočet úhrad z vydobytých 

nerostů (zákon č. 44/1988 Sb., § 33r). 

Hlavní důlní měřič určí v rámci ročního 

měření výši hrubé těžby. Hrubá těžba 

představuje celkový úbytek zásob jejich 

vytěžením za kalendářní rok. Do hrubé 

těžby je zahrnuto i znečištění a vnitřní 

ztráty. Analogicky důlně měřická služba 

určuje plochu a objem ročního postupu 

na jednotlivých skrývkových a výklizo-

vých řezech. V případě, že zaměřený 

objem „hrubé těžby“ obsahuje i pro 

měřickou službu nerozlišitelnou část 

výklizu, je potřeba zaměřený objem 

správně označit jako hrubou těžbu 

včetně výklizu a rozlišení hrubé těžby  

a výklizu pak bude provedeno 

v součinnosti s geologickou službou, 

případně dle provozních údajů poskyt-

nutých organizací. 

Odpovědný geolog s odbornou způso-

bilostí v oboru ložisková geologie 

v rámci geologické dokumentace  

i z podkladů důlně měřické dokumenta-

ce následně určí výši čisté těžby. Čistá 

těžba představuje úbytek zásob jejich 

vydobytím v jednotkách množství  

a je určena k dalšímu zpracování nebo  

k odbytu. Do této těžby není zahrnuto 

znečištění ani vnitřní ani vnější ztráty. 

Čistá těžba se zjišťuje a eviduje důlně 

měřickou a geologickou dokumentací. 

Výsledný údaj o množství čisté těžby  

je tedy verifikovaný dvěma osobami 

s osvědčením. Tzn., že HDM zodpovídá 

za výpočet hrubé těžby, který je pod-

kladem pro výpočet čisté těžby, za nějž 

odpovídá odpovědný geolog.   

Další dokumentace, které velmi úzce 

vychází z důlně měřické dokumentace, 

jsou zaměřeny na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a bezpečnost provozu 

při hornické činnosti a při činnostech 

prováděných hornickým způsobem, a to 

jak na povrchu, tak i v podzemí 

(vyhláška č. 26/1989 Sb., § 22, vyhláška 

č. 52/1997 Sb., § 11 a 17, vyhláška  

č. 55/1996 Sb., § 16, vyhláška č. 49/2008 

Sb., § 8). 

Dokumentace k trhacím pracím velké-

ho a malého rozsahu upravuje vyhláška 

č. 72/1988 Sb., o výbušninách, § 34, kde 

se poskytují údaje pro určení polohy 

odstřelů, určují se objemy odstřeleného 

materiálu, vypracují se speciální mapy 

trhacích prací a vymezení okruhu účast-

níků a rozmístění hlídek a podobně. 

Dokumentace k plánům odvodnění.  

Při odvodňování lomu, především při 

projektování odvodnění, se využívá důl-

ně měřická dokumentace. Důležité jsou 

geologické a hydrogeologické údaje  

a výškopisné zaměření. Často vyžadova-

nou mapou je speciální účelová důlní 

mapa - mapa odvodnění s vyznačením 

tras odvodnění, polohy jímek a čerpadel 

s uvedením jejích kapacity a podobně. 

Mapová dokumentace prováděné  

a odevzdané rekultivace. Vykreslení 

ploch rekultivace a její reálné provádění 

souvisí s uvolněním finančních prostřed-

ků na sanační a rekultivační práce. Jako 

podklad opět slouží důlně měřická do-

kumentace, která zaznamenává průběh 

rekultivace území a hranice vynětí  

ze zemědělského a lesního půdního 

fondu, resp. PUPFL. Podkladem 

k rekultivaci území jsou plány sanace  

a rekultivace.  

Dokumentace k plánům rekultivace se 

provádí na základě vyhlášky MŽP  

č. 13/1994 Sb., o některých podrobnos-

tech ochrany zemědělského půdního 

fondu a vyhlášky MZe č. 77/1996 Sb.,  

o odnětí nebo omezení a podrobnos-

tech o ochraně pozemků určených  

k plnění funkcí lesa. 

Dokumentace k projektu úložiště tě-

žebního odpadu. Dokumentace se řídí 

vyhláškou č. 429/2009 Sb., o stanovení 

náležitostí plánu pro nakládání s těžeb-

ním odpadem včetně hodnocení jeho 

vlastností a některých dalších podrob-

ností k provedení zákona o nakládání s 

těžebním odpadem. Podkladem je důlně 

měřická dokumentace, geologická do-

kumentace a další evidence.  

Dokumentace starých důlních děl. Jejich 

evidence za dokumentování v mapových 

podkladech. Vyhotovení speciálních 

důlních map. Účelem této dokumentace 
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je předcházet propadům do starých 

důlních děl a podobně. 

Důlně měřická dokumentace 

ke vztahu k projektům lomů, 

dolů a likvidaci lomů, dolů  

a starých důlních děl a jiné. 

Dokumentace se využívá hlavně při 

projekčních a geologických pracích, jako 

jsou převážně: 

• stanovení průzkumného území pro 

průzkum ložisek, 

• geologický průzkum ložisek, mapové 

podklady, vytyčování a výpočty, 

• stanovení, změna a rušení dobýva-

cích prostorů, 

• stanovení, změna a rušení chráně-

ných ložiskových území, 

• stanovení ochranných pilířů a celíků, 

ochrany těžebních jam a podobně, 

• likvidace a zajištění důlních děl při 

průzkumu výhradních ložisek, 

• likvidace a zajištění důlních děl  

a lomů a hlavních důlních děl a lo-

mů, 

• plány otvírky přípravy a dobývání na 

povrchu i v podzemí, 

• plány využití území, 

• plány zajištění a likvidace vrtů  

a sond, 

• plán zajištění a likvidace loužicího 

pole,  

• dokumentace zvláštních zásahů do 

zemské kůry, jeho zajištění a likvida-

ce, ukládaní CO2 do zásobníků  

a podobně, 

• plán zajištění a likvidace starých důl-

ních děl. 

Tyto dokumentace jsou upravené báň-

skou legislativou, jako jsou: vyhláška  

č. 172/1992 Sb., o dobývacích prosto-

rech, vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospo-

dárném využívání výhradních ložisek,  

o povolování a ohlašování hornické 

činnosti a ohlašování činnosti provádě-

né hornickým způsobem, vyhláška  

č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívá-

ní ložisek nevyhrazených nerostů, vy-

hláška č. 415/1991 Sb., o konstrukci, 

vypracování dokumentace a stanovení 

ochranných pilířů, celíků a pásem pro 

ochranu důlních a povrchových objektů, 

vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných 

ložiskových územích, a jiné. 

Závěr: 

Důlně měřická dokumentace jako sou-

bor právních a technických podkladů  

je základ pro nespočet dokumentací  

a projektů. Je dobré, pokud s ní organi-

zace pracuje a využívá jí efektivně. Vý-

vojem aplikací a databází, jako i přístupu 

do služeb wms (webové mapové služ-

by) je dokumentace propojená 

s nejaktuálnějšími mapovými zdroji.   

Vedoucí pracovníci organizace, pracov-

níci přípravy výroby, můžou aktivně 

komunikovat s hlavním důlním měři-

čem, popřípadě geologem a báňským 

projektantem na využívání zdrojů dat 

z dokumentace. 

Ing. Miloš Ječný, PhD. 

RNDr. Petr Hanzlík, Ph.D. 

G E T s.r.o. 

 

JUBILANTI 

65 Ing. Zdeněk Hanák 

 DIAMO, s.p., o.z. DARKOV 

55 Ing. Jiří Bláha 

50 Ing. Světla Vojtíšková 

 Sev.en Services s.r.o. 

 40 Karel Hřídel 

 DIAMO, s.p., o.z. SUL 

30 Václav Mešek 

 Sev.en Services s.r.o. 

 Ing. Vít Sládek 

 Severočeské doly a.s. 

 Ing. Markéta Šťastná 

 KERAMOST, a.s. 

 

   
Jménem redakce a všech  

důlních měřičů a geologů 

přejeme oslavencům pevné 

zdraví a mnoho úspěchů  

do dalších let! 

 

BULLETIN SDMG, z. s. 

Vydává:  

Společnost důln ích  měřičů   

a geologů , z .  s .  

Redakční rada: 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

Ing. Vít Sládek 

Grafické zpracování: 

Ing. Vít Sládek 

Adresa: 

VŠB—TU Ostrava, HGF, 17. listopadu 

2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba  

Tel.: 596 995 707  

Fax: 596 918 589  

sdmgzs@hotmail.com 

www.sdmg.cz 

Uzávěrka čísla:  

14. 10. 2022 

Bulletin vychází pouze v elektronické 

podobě. 

Neprodejné – pouze pro členy 

SDMG, z. s.  

Své příspěvky, náměty a rady  

zasílejte prosím na adresu 

sdmgzs@hotmail.com 

Fotografie a obrázky ke článkům 

přiložte v originální velikosti 


