
  

 

   

Vážení a milí čtenáři, 
 
členové Společnosti důlních měřičů a geologů, jsou 

to již tři roky, kdy se konal řádný sjezd naší Společ-
nosti, takže nyní opět budeme volit novou Radu, kte-
rá si ze svého středu zvolí svého předsedu 
i místopředsedu. Někteří členové rady se rozhodli 
ukončit svou dlouholetou činnost v Radě SDMG. 
Rozloučíme se s Ing. Martinem Malířem a Ing. Anto-
nínem Jahnem, ale věříme, že budou nadále spolu-
pracovat a přinášet cenné informace. Nastává tedy 
čas pro jiné kandidáty a otevírá se možnost přinést 
něco nového. 

Pokud je řeč o novém, tak nové už něco máme. 
Letos v září se po dlouhé, téměř nekonečné, cestě 
podařilo dosáhnout zapsání podaného návrhu 
do spolkového rejstříku u Krajského soudu 
v Ostravě. Takže (už oficiálně) neseme název Spo-
lečnost důlních měřičů a geologů, z.s. Spolu s tím 
začaly platit nové stanovy, které jsme schvalovali 
loni mimořádným sjezdem. 

Minule jsem se omlouval, že nemám zprávu o prů-
běhu jednání Prezídia ISM v Trondheimu. V tomto 
čísle tedy je a, i když stále to není podle mých před-
stav, doufám, že se vám bude aspoň trochu líbit. Sá-
zím aspoň na obrázky. 

Příště bude mít úvod pravděpodobně nový předse-
da Rady, takže se uvidíme na sjezdu a všem členům 
přeji šťastnou ruku při hlasování ve volbách. Za sebe 
přeji nové Radě dobré nápady, energii a chuť něco 
pro lidi organizovat a hlavně prostor a čas se funkci 
věnovat, aby se všechno nehonilo na poslední chvíli, 
jak to obvykle bývá… 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

předseda Rady SDMG 

   

SLOVO ÚVODEM OBSAH... 

Informace 
Své příspěvky, náměty a rady 
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Institut geodézie a důlního měřictví 

 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 
e-mail: dana.vrublova@vsb.cz 

tel.: 596 995 707 
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ZASEDÁNÍ 45. PREZIDIA ISM 

V TRONDHEIMU 
Ve dnech 10. - 12. května 2017 proběhlo 

v norském Trondheimu 45. Prezidium ISM. Jednání 
probíhalo v prostorách Norwe-
gian University of Science and Technology (NTNU) 
viz http://www.ntnu.edu souběžně s konferencí důl-
ních měřičů a konferencí hornickou. Součástí progra-
mu byla následná tematická exkurze. Vlastní jednání 
Prezidia probíhalo ve středu před zahájením konfe-
rencí a pokračovalo v pátek odpoledne po skončení 
konferencí. Mezi jednáními jsme se účastnili důl-
něměřické konference, která byla zajímavá nejen 
obsahem, ale i formou, která nutila účastníky se za-
pojit do diskuse a ne jen „odsedět“ příspěvky. Ne-
zvyklé, ale inspirativní, možná to jednou použijeme 
i pro konferenci SDMG. 

Ale popořádku. Cesta začala pohodově, žádný 
stres, až do doby, kdy na hlavním nádraží zjistíte, že 
do odletu nezbývá ani hodina a půl – stres č. 1. Při 
příchodu na letiště je již check-in v plném proudu, 
tak za pochodu vybaluji z kufru foťák a svačinu. 
Nicméně za mnou dorazí ještě tři (asi větší) kliďaso-
vé, takže nejsem poslední. Let super, téměř bez mra-
ků, kochám se u okna. Oslo, hezké letiště, ale ty ce-
ny… Ať už jsem pryč. Nastupuji na další let, zcela 
nepřipraven – nepodíval jsem se na topografickou 
mapu Norska. Krátce po startu a nabrání výšky na-
jednou nevěřícně zírám z okna. Květen a všude dole 
sníh – stres č. 2. Říkám si, že ta zimní bunda, kterou 
jsem nabalil, aby mi nehrkaly věci v kufru, se asi 
bude hodit. Pohled krásný, ale stále doufám, že tam 
dole jsou hory, což jsem si později z mapy potvrdil. 
Po přistání jen lehce prší a je celkem zima. Vyrážím 
Airport Busem do centra a co nevidím, olověná oblo-
ha a hustá chumelenice, takže stres č. 3. To to hezky 
začíná. Vystupuji po domluvě s řidičem na zastávce 
nejblíže hotelu a zvědavě se rozhlížím, zda něco ne-
poznám, protože jsem v Trondheimu už byl, ale 
v roce 1992. Nepoznávám vůbec nic. Teď ani pozdě-
ji. Hotel nacházím poměrně rychle a po ubytování 
vyrážím na nákup a obhlídku okolí. Ráno je snídaně 
formou bufetu a vidím, že recenze nelhaly, výběr 
pestrý a hlavně téměř půlmetrové pláty lososa – 
ke snídani nezvyklé, ale moc dobré. Dobře naplněn 
se vydávám na asi 20 minutovou procházku do areá-
lu univerzity, kde probíhalo jednání Prezídia ISM. 

Na zasedání byly zastoupeny země: Polsko 
(Agnieszka Malinowska, Ryszard Hejmanowski), 
Rusko (president ISM Anatoly Okhotin, Alina Ksha-
novskaia), Švédsko (Anders Berg), Austrálie 
(Andrew Jarosz, Callum McNaughton, Chris Moy), 
Německo (Axel Preusse), Norsko (Erik Ludvigsen, 
Frode Koldal), Kazakhstan (Farit Nizametdinov), 
Uzbekistán (Sayyidjjabbor Sayyidkasimov), Jihoaf-
rická republika (Hendrik Grobler), Čína (Hu Bing 
Nan, Hung Le Ting, Liu Feng, Zengfu Bian), Finsko 
(Jani Satta, Tomi Lintula), Mongolsko (Yondon 
Gelen), Vietnam (Nguyen Quoc Long) a Česká re-
publika (Miroslav Novosad). 

Program jednání byl standardní. Na úvod formální 
záležitosti – zahájení, omluvy neúčasti, návrhy 
na změny a schválení programu, schválení zápisu 
z minulého zasedání v Brisbane a přehled událostí 
od posledního zasedání. Následovalo krátké předsta-
vení jednotlivých účastníků a prostor pro prezentace, 
kde vystoupil Nguyen Quoc Long, vedoucí katedry 
důlního měřictví z Hanoi University of Mining and 
Geology, s představením Vietnamské university 
a pozvánkou na konferenci „Geo-Spatial Technolo-
gies and Earth Resources“ pořádanou v rámci ISM - 
Komise č. 6. V další části prezident ISM shrnul pro-
bíhající přípravy na příští kongres ISM v Irkutsku, 
mimo jiné představil web kongresu – viz http://
www.ism2019.com/ (zatím tam moc není) a zástupci 
Číny potvrdili zajištění kongresu v roce 2022. Disku-
továny byly i možnosti pořádání dalších kongresů 
a zasedání Prezídia. Pro příští prezídium byl stano-
ven termín 21.-25. 5. 2018 v Uzbekistánu. Smutnější 
částí byly zprávy Komisí ISM, kdy bylo v podstatě 
konstatováno, že komise v období mezi kongresy 
prakticky nevyvíjí žádnou činnost. Prezident navrhl, 
pro zvýšení atraktivity ISM, zpracovat přehled publi-
kačních možností v jednotlivých zemích, který by 
představoval praktický přínos zejména pro akade-
mickou část členů ISM. Nápad jistě dobrý, uvidíme 
zda a co z toho vzejde. 

V samostatném bloku byly probírány národní 
„problémy“ a akce, z nichž nejzajímavější bylo po-
zvání prof. Ochotina na Letní školu v kempu u Baj-
kalu, kde se studenti mohli prakticky seznámit 
s moderní měřickou technikou včetně GNSS a lase-
rového skeneru. Akce proběhla v červenci, ale naši 
studenti zájem neprojevili. V závěru prvního dne 
jednání převzal minulý viceprezident Axel Preusse 
od prezidenta ISM Anatolije Ochotina čestné člen-
ství a Yondon Gelen představil mongolské úspěchy, 
přičemž si celkem neskromně dovolil navrhnout 
Ulanbátar jako místo konání kongresu v roce 2025 
s myšlenkou „směřujme do středu“, čímž obrazně 
vyjádřil polohu Ulanbátaru přibližně uprostřed mezi 
Irkutskem a Pekingem, tedy místy příštích dvou kon-
gresů. 

Obr. 1: Účastníci jednání Prezídia ISM. 

http://www.ntnu.edu
http://www.ism2019.com/
http://www.ism2019.com/
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Večer od 18:00 proběhl Icebreaker -  neformální 
posezení na terase u zátoky a od 19:00 společná ve-
čeře v restauraci. Aniž bych to předem tušil, objednal 
jsem si ubytování v hotelu Scandic Solsiden, který 
byl z druhé strany nákupního centra s restaurací (asi 
150 m chůze), prostě bližší hotel tam není. To má 
někdo štěstí. 

Druhý den od 9:00 jsme absolvovali již zmíněnou 
konferenci. Po přehledech, co se těží ve Finsku, 
Švédsku a Norsku, následovaly prezentace firem 
Pargas mine, LKAB Kiruna a Titania AS. Byl jsem 
překvapen, co všechno a v jakém objemu. Měl jsem 
dojem, že v čisté severské přírodě málem nekopnou 
do země, ale opak je pravdou. Rovněž překvapivá 
(pro mě) byla roční délka odvrtaných průzkumných 
vrtů. Docela by mě zajímalo porovnání s ČR. Po pře-
stávce následovala prezentace implementace BIMu 
v procesu výstavby s propojením geologických 
a měřických dat a prezentace správy využívání ne-
rostných surovin v Jižní Africe a v Norsku. Po obědě 
proběhly dva workshopy – v prvním se diskutovalo 
o důležitosti a postavení důlního měřiče, ve druhém 
probíhala diskuse s vystavovateli. 

Večer od 20:00 proběhla společná konferenční ve-
čeře ve stylové rybí restauraci. 

Třetí den, v pátek, probíhaly dva workshopy – je-
den věnovaný důlní geologii a druhý projektování 
činnosti dolů – přiznávám, že moc jsem se nechytal. 
Po obědě pokračovalo jednání Prezídia, kde byly 
dokončeny zbývající body programu, v podstatě for-
mality, a jednání bylo zakončeno. Následoval přesun 
do přístavu, čímž začala druhá část – exkurze. 

První část byl přesun lodí do Kristiansundu. Byla 

to rychloplavba (195 km za 3,5 h s 5 či 6 zastávka-
mi) podél fjordů a nespočtu ostrůvků, prostě úžasná 
krajina – inu Norsko se nezapře. Ale byl to jen začá-
tek. 

Následoval přejezd autobusem tunelem pod fjor-
dem a přes známou Atlantic road do sice neznámého, 
ale o to malebnějšího místa Hustadvika gjestegård 
(62°59'08.8"N 7°06'57.8"E), kde byla večeře 
a nocleh. Připadal jsem jako v „Hobitíně“ jen 
v norských barvách… 

Další den, probuzení na břehu moře, azurová oblo-
ha, temně modrá voda – nebýt tak ledová, hned bych 
si zaplaval. Po snídani se kousek vracíme a pokraču-
jeme na prohlídku mramorového lomu, žádný drobek 
(Lyngstad, 62°56'47.6"N 7°23'08.7"E). 

Další bod programu je hlubinná těžba mramoru 
nedaleko, v podstatě v sousedním masívu  
(62°53'33.3"N 7°21'53.4"E), kdy autobusem zajede-
me až do nitra hory a dále pokračujeme loďkou po 
dnes již zatopených chodbách. Voda je tak čistá, že 
máte dojem hloubky 2, max. 3 m. Dle průvodce 

Obr. 2: Icebreaker - neformální posezení před večeří. 

Obr. 3: Prostředí konferenční večeře v rybí restauraci. 

Obr. 4: Trasa exkurze vč. "rychlolodě". 

Obr. 5: Atlantic Road [Wikipedie]. 

Obr. 6: Na vyhlídce před jedním z mostů Atlantic Road. 

Obr. 7: Norský "Hobitín" (Hustadvika). 

Obr. 8: Mramorový lom (prostřední část). 
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9-12 m Neuvěřitelné! (profiobrázky viz www.berg-
tatt.no). 

Mramor se zde těží pro svou vysokou čistotu pře-
devším pro papírenský průmysl, jenže z důvodu 
elektronizace dokumentů údajně klesla spotřeba pa-
píru (těžko uvěřitelné, ale asi to jde…) a tím i těžba 
asi na polovinu, takže hledají možnosti využití. 
Krom podzemního koncertního sálu tak nabízí 
(podle mě geniální) využití, a to služby datacentra. 
Elektřinu mají, podzemní prostory kilometr 
v pevném mramorovém masivu jsou téměř nezniči-
telné, stálá teplota a miliony litrů vody s teplotou  
5 °C, takže chlazení zdarma. Je třeba něco dodávat? 

Následuje přesun do zpracovatelského závodu Hus-
tadmarmor AS v Elnesvågen (62°51'01.6"N 
7°07'15.4"E), kde ale vidíme jen hromady mramoru 
a po krátké přednášce výsledný produkt – roztok tu-
ším 75 % mramoru tak jemně mletého, že tvoří hus-
tou nesmáčivou tekutinu nádherně bílou – používá 
se na bělení papíru. Technologie výroby je tajná, 
takže do úpravny se nepodíváme. 

Po pokochání se zátokou s tankerem čekajícím 
na naplnění zářivě bílou tekutinou pokračujeme neo-
koukatelnou norskou krajinou na pozdní oběd 
v dobře skrytém horském hotelu a dál na nocleh 
do Alesundu. 

Po ubytování máme více než dvě hodiny na pro-
hlídku města a od 21:00 je společná večeře. 

Poslední den před odjezdem máme ještě okružní 
výlet už jen za krásami norské krajiny. Drsná krajina, 
respekt vzbuzující hory, silnice průjezdná jen v létě, 
fjordy a typické norské stavby, prostě radost se dívat. 
Po poledni se kazí počasí, prší a je zima, takže nás 
ani nemrzí, že už je konec. 

Obr. 9: Vstupní prostor a koncertní sál. 

Obr. 10: průzračná voda kolem loďky. 

Obr. 11: Na skládce úpravny mramoru. 

Obr. 12: Z trajektu Molde ->Vestnes. 

Obr. 13: Horský hotel (oběd) a krajina před hotelem. 

Obr. 14: Z města na vyhlídku a z vyhlídky na Alesund. 

Obr. 15: Trasa závěrečného dne. 

http://www.berg-tatt.no
http://www.berg-tatt.no
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Autobus nás dopravuje rovnou na letiště 
v Alesundu, kde se loučíme s organizátory a průvod-
ci Erikem Ludvigsenem a jeho manželkou, která vy-
růstala v oblasti, kterou jsme projížděli a přidala pro-
to do výkladu nemálo zajímavostí. Po samoodbave-
ní, kdy si sami naskenujete pas, vytisknete palubní 
lístky a štítek na kufr, ten nalepíte dle instrukcí 
a kufr předáte na pás, kterým, pokud jste nepřekročili 
váhový limit, odjede k naložení do letadla (já to zažil 
prvně), ještě pivko a krátké posezení s Australany, 
kteří si „pro jistotu“ rezervovali pozdější letadlo 
a mají tak ještě 2,5 hodiny času, nastupuji zpáteční 
let do Osla a pak do Prahy. Na hlavním si kupuji 
bagetu (asi za 70 Kč) a tyčinky a pití do vlaku 
s báječným pocitem, že konečně si zas mohu levně 
nakoupit. Místenka na poslední vlak z Prahy to jistí. 

Nastavuji budík – pro jistotu, ale venku Kolín a já 
pořád hledím do tmy. Naštěstí jsem zabral a budík 
mě budí těsně před Studénkou. To už se dá do Svino-
va vydržet…■ 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

OPTIMALIZACE REDUKCE PO-

PISKŮ V DŮLNÍ MAPĚ 

1 ÚVOD 

Na povrchových hnědouhelných lomech je pro ně-
které účely potřeba polohopis i výškopis zaměřit vel-
mi podrobně. Typickým příkladem jsou nejvyšší 
výškové etáže výsypek, které budou po ukončení 
hornické činnosti rekultivovány. Pásové zakladače 
používané při zakládání těžené skrývky vytvářejí 
velmi členitý povrch, jakousi soustavu údolnic 
a hřbetnic . Příklad výškového profilu takovým čle-
nitým terénem v délce kole 100 m je na obrázku 
obr. 1. Pro návrh terénních úprav v rámci rekultivací 
je taková podrobnost nutná. Pro zobrazení na důlní 
mapě je hustota bodů naopak velmi velká a může 
způsobit, že po vytištění v běžném měřítku, napří-
klad 1: 2000, bude mapa nepřehledná z důvodu vzá-
jemně překrývajících se popisků. 

Obr. 16: Několik pohledů do krajiny. Je na co koukat... 

Obr. 17: Závěrečný oběd v oblíbeném penzionu u známých našich 
průvodců. 

Obr. 1: Výškový profil členitým terénem povrchu výškové etáže výsyp-

Obr. 2: Mapový výstup dat získaných od Severočeských dolů. 
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2 AUTOMATIZACE REDUKCE 

POPISKŮ BODŮ V DŮLNÍCH 

MAPÁCH 

Ve spolupráci se společností 
HSI, spol. s.r.o. vznikla bakalář-
ská práce, která se zabývá pro-
blematikou automatizace redu-
kování, popř. generalizace, po-
pisků bodů v důlní mapě. Ná-
vrhy na optimalizaci a jejich 
testování se provádělo na bo-
dech poskytnutých Severočes-
kými doly a.s. (viz obr. 2 na str. 
5). 

Při pohledu na mapový výstup 
si lze říci jedno. Pokud by se 
nad každým bodem zobrazil 
popisek, ve výsledku by mapa 
nepodávala žádnou informaci, 
protože by se překrývaly a do-
konce by se většina bodů 
pod nimi ztrácela, jak jde vidět 
na obrázku 3. 

Cílem samotné redukce je zob-
razení pouze některých bodů, 
které jsou pro daný účel mapy 
důležité. Příkladem takovéto 
redukce může být například 
zobrazení co druhého bodu 
na linii, kde už dochází 
k problému, že se můžou ztratit 
informace v místech, kde dochá-
zí k výškovému skoku nebo je 
prudký sklon svahu. V této chví-
li přichází řada na operátora, 
který musí oblast bod po bodu 
projít, odstranit nadbytečné po-
pisky, které neříkají nic nového 
a přidat chybějící. 

Redukce se provádí na linii 
anebo v ploše. Při redukování 
popisků na linii se zachovávají 
všechny, které leží mimo linie. 
V ploše se pak prochází bod po 
bodu nehledě na linie a rozho-
duje se, zda popisek u něj zůsta-
ne nebo ne. 

Nejjednodušší redukce byla 
zmíněna o pár řádků výše, ale 
v tomto případě se ponechával 
vždy první a co šestý bod. (viz. 
Obr. 4) Modré tečky značí body, 
u kterých popisky zůstanou zob-
razené. Výsledek se může srov-
nat s předchozím neredukova-
ným příkladem (obr. 3). 

Tato redukce byla nadále roz-
šířena o další možnosti, při kte-
rých se rozhodovalo o ponechá-
ní popisku. Jak jde na vidět 
na obrázku výše, popisky jsou 
zobrazovány pravidelně, a tudíž 

Obr. 3: Nezredukovaná data v měřítku 1 : 2000 s hustším zastoupením bodů. 

Obr. 4: Zredukovaná data na linii původní metodou v měřítku 1 : 2000 s hustším zastoupením bodů. 

Obr. 5: Zredukovaná data na linii rozšířenou metodou o rozdíl výšek v měřítku 1 : 2000 s hustším zastou-
pením bodů. 

Obr. 6: Zredukovaná data na linii rozšířenou metodou o velikost sklonu v měřítku 1 : 2000 s hustším 
zastoupením bodů. 
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se nebere ohled na skokové změny 
výšek. 
Rozšíření o rozdíl ve výškách a o veli-
kost sklonu řeší právě problém, kdy 
v terénu dochází k prudkým změnám. 
Lze použít buď vlastní nastavení, kdy 
zůstane popisek u bodu, kde je rozdíl 
výšek větší než zadaná hodnota nebo 
se použije průměr či medián výšek 
na linii a z ní se vypočte výsledný 
rozdíl, který vstupuje do podmínky 
(viz obr. 5 a obr. 6). 
Druhou možností je redukce popisků 
v ploše, kdy do výpočtu nevstupují 
linie, ale pouze všechny body ve zpra-
covávané oblasti. Pro příklad 
se zvolila daná oblast (viz. obr. 7). 
Původní redukce nad celou oblastí 
vytvoří čtvercovou síť a v každé buň-
ce hledá bod ležící nejblíže buď ke 
středu, nebo k těžišti vypočítaného 
z bodů náležící dané buňce 
(viz. obr. 8). 
Tato metoda je vhodná pro velmi vel-
ká měřítka a proto se rozšířila opět 
o rozdíl ve výškách a velikost sklonu, 
ale nastal problém 
v nekontrolovatelném přidávání bodů 
do seznamu, u nichž se zobrazí popis-
ky. Nad těmito metodami vzniklo dal-
ší rozšíření, které danou buňku rozdě-
lilo na zóny, které si lze představit 
jakou soustředné kruhy s rostoucím 
poloměrem kolem původního bodu 
s ponechaným popiskem. V každé 
zóně se nalezl bod, jehož výška, popř. 
sklon, měla nejvyšší rozdíl od původ-
ního bodu. Ve výsledku však dochá-
zelo k jejich shlukování (viz. obr. 9). 
Posledním rozšířením je přidání vy-
hledávání oblastí s hustým výskytem 
naměřených bodů. Stále se používá 
metoda rozdělení oblasti do čtvercové 
sítě a zde se vytváří další, ale pouze 
nad danou buňkou, v níž je hustota 
bodů vyšší než hustota nad celou 
zkoumanou oblastí. Červené tečky 
značí body nacházející se nejblíže 
k těžišti buňky a modré jsou nalezené 
body v nové menší čtvercové síti 
(viz. obr. 10). 

3 ZÁVĚR 

Každý způsob redukce se hodí pro 
jiné měřítko a existuje mnoho dalších 
možností, jak zefektivnit automatizo-
vanou redukci tak, aby se závěrečnou 
úpravou mapy měl operátor co nejmé-
ně práce. Řešení nejsou použitelné 
pouze pro důlní mapy, ale můžou se 
využít všude, kde body obsahují zá-
znam o výšce.■ 

Bc. et Bc. Vendula Sládková 

Obr. 7: Nezredukovaná data v měřítku 1 : 2000 s hustším zastoupením bodů. 

Obr. 8: Zredukovaná data v ploše původní metodou v měřítku 1 : 2000 s hustším zastoupením 
bodů. 

Obr. 9: Zredukovaná data na linii rozšířenou metodou o velikost sklonu v zónách v měřítku 1:2000 
s hustším zastoupením bodů. 

Obr. 10: Příklad redukce v měřítku 1 : 1500. 
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Neprodejné – pouze pro členy SDMG a pracovníky v oblasti důlního měřictví a důlní geologie 

SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

60 

3. 8. 1957 
Ing. Zdeněk Hanák 

OKD a.s. 

 Ingredience pro dvě osoby: 

 150 g lososový steak – dva kousky 
 1 střední červená cibule 
 5 dkg anglické slaniny (plátky) 
 4 větší žampiony 
 5 dkg sýr niva 
 zakysaná smetana - kelímek 
 čerstvý kopr 
 olej, sůl 

 

 Nádivka 

Část anglické slaniny (může být i šunka) nakrájí-
me na drobné kousky a dáme na pánev s trochou 
oleje. Přidáme nadrobno nakrájenou červenou cibu-
li a restujeme. Během restování očistíme žampiony 
a nakrájíme na plátky. Polovinu žampionů necháme 
bokem a polovinu nakrájíme na kostičky a pak při-
dáme k na pánvi restované cibuli. Po 15 minutách 
necháme směs vychladnout. Nivu nastrouháme 
a nasypeme do vychlazené směsi. Zamícháme. Ne-
cháme odpočívat. 

Lososové steaky umyjeme a zbavíme je šupin. 
Nožem vyřežeme uprostřed co největší otvor. Vy-
tvoříme kapsu a do ní natlačíme polovinu nádivky.  

Menší pekáč vyložíme plátky anglické slaniny. 
Vložíme lososové kapsy otvorem nahoru. Obložíme 
plátky žampionů. Nesolíme. Pečeme v troubě vy-
hřáté na 200°C tak dlouho, dokud nemá losos zla-
tou barvu.  

 Dip 

Nadrobno nasekáme čerstvý kopr a vložíme 
do kelímku zakysané smetany. Podle chuti osolíme. 

Kapsy podáváme s opékanými nebo vařenými 
brambory a k tomu si dáme koprový dip.■ 

 
Přejeme DOBROU CHUŤ! 

 

50 

26. 9. 1967 
Ing. Jiří Bláha 

Severní energetická a.s. 

45 

4. 8. 1972 
Ing. Světla Vojtíšková 

Severní energetická a.s. 

25 

28. 9. 1992 
Bc. Vít Sládek 

VŠB-TU Ostrava 

11. 10. 1992 
Bc. Liliana Nábělková 

VŠB-TU Ostrava 
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