
  

 

   

Vážení a milí čtenáři, 
 
před rokem jsem se tu zamýšlel nad bilancováním, 

co se nám v končícím roce povedlo, či nepovedlo, 
a že se nemáme nechat případnými neúspěchy zne-
chutit, ale užít si čas vánoční a novoroční. To se ne-
mění. 

Nám se letos celkem podařil Seminář, aspoň podle 
ohlasů účastníků. Po téměř nekonečném handrkování 
se soudem a po doložení všeho možného jsme zdárně 
provedli zápis do rejstříku spolků, čímž jsme koneč-
ně oficiálně změnili název „občanské sdružení“ 
na „zapsaný spolek“ a začaly platit nové stanovy, 
kvůli kterým byl loni mimořádný sjezd. Abychom 
však nezpychli, podzimní konference, alespoň 
z mého pohledu, měla jisté rezervy a pro příště se 
máme z čeho poučit. Proběhl také řádný sjezd, který 
zvolil mírně obměněnou Radu, a ta na svém prvním 
jednání zase zvolila mě jako předsedu, z čehož po-
pravdě moc radost nemám, i když svým způsobem 
mě to těší, nemyslím si, že jsem nejlepší volba. Snad 
se mnou budete mít trpělivost… 

Je dobré, když máme před sebou nějaký konkrétní 
cíl nebo událost, prostě „něco“ kam směřujeme, 
na co se můžeme těšit. Pokud byste náhodou neměli 
vlastní „něco“, nabízím jako tip na těšení třeba naši 
příští konferenci, kterou už teď zařizujeme v Plzni, 
a věřím, že kdo pojede, nebude litovat. Uvidíme 
na podzim. 

Teď je ale před námi začátek nového roku, tak přeji 
hlavně zdraví, aspoň trochu štěstí a pokud možno 
úspěšný a pohodový rok. A těm, kteří stíhají, i hezké 
Vánoce. 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., 

předseda Rady SDMG 
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GPS V PODZEMÍ DOLU ČSM 

ANEB „GDE PROBOHA SU“ 
Dobývací metoda chodba – pilíř (dále RP), která 

byla od počátku roku 2012 připravována mezinárod-
ní skupinou odborníků ke zkušebnímu provozu 
na Dole ČSM, nebyla dosud na území České republi-
ky ani střední Evropy nikdy provozována. Rozhod-
nutí vedení OKD o provozování kontinuálního způ-
sobu dobývání bylo motivováno představou, že rov-
něž v podmínkách českého hornictví budou prokázá-
ny minimální vlivy dobývání metodou RP na povrch. 
Předpoklad je založen na zkušenostech ze světa 
s dobývací metodou Room & Pillar, kde byla tato 
metoda při dodržení zásad bezpečného provozu 
úspěšně použita, avšak na rozdíl od nasazení na Dole 
ČSM nanejvýš v hloubce do 600 m pod povrchem. 

Zkušební provoz této netradiční dobývací metody 
byl zahájen v květnu 2014 a tímto datem začalo 
pro celý odbor měřictví a geologie Dolu ČSM obdo-
bí, které je charakteristické vymýšlením a hledáním 
optimálních postupů při vedení důlního díla, kterým 
v podstatě metoda RP je. 

 
Odpovědný důlní měřič byl postaven před nelehký 

úkol, který tkvěl v tom, jakým způsobem ukočírovat 
30 tunový kolos, jehož rozměry jsou téměř 100% 
shodné s rozměry chodeb, jež v podstatě při této do-
bývací metodě razí. 

 

Vyuhlování, těžba a „budování“ výztuže je při me-
todě RP prováděno výhradně dobývacím kombajnem 
Bolter Miner (dále BM) firmy JOY, jehož šířka 
5,2 m a výška 2,7 m jen stěží umožňuje klasické mě-
řické metody pro vedení důlních děl. Již krátce 
po zahájení provozu jsme všichni pochopili, 
že „pověšení hodiny reprezentované měřickými špa-
gáty v trojici měřických bodů“ je sice osvědčená me-
toda, na níž jsou havíři v OKD zvyklí, ale 
v podmínkách RP je naprosto nepoužitelná. 
V souvislosti s tímto zjištěním byl okamžitě navázán 
kontakt s polským výrobcem laserových ukazovátek, 
pomocí nichž jsme záhy započali úspěšně směrovat 
BM při ražbě, což se záhy ukázalo jako správná vol-
ba. Obrovský prostor pro inovativní myšlení, které je 
naštěstí pro důlní měřiče a všechny příbuzné obory 
vlastní, brzy přineslo pestrou škálu dobrých nápadů, 
jež jsme postupně zapracovali do obvyklých pracov-
ních postupů a staly se nedílnou součástí vedení me-
tody RP z hlediska výkonu důlně měřické služby. 

Další oblastí, se kterou jsme se při výkonu funkce 
důlní měřič setkali, je monitorování ovlivnění po-
vrchu způsobené dobývací metodou chodba – pilíř. 
Předmětem našeho měření je věrné zachycení a po-
souzení všech vlivů, jež se na povrchu ovlivněném 
dobýváním metodou RP projeví, přičemž jsme 
pro zajištění možnosti indikace a následného monito-
rování vlivů na sledovanou plochu rozsah pozorova-
né oblasti značně rozšířili. Tento krok byl realizován 
s ohledem na skutečnost, že chráněná plocha na po-
vrchu lokality Sever, v níž je exploatace metodou RP 
realizována, je současně ovlivňována dobýváním 
porubů směrným stěnováním na řízený zával, a to 

Obr. 1: Ilustrační Metoda RP – čelba a zázemí. 

Obr. 2: Čelní pohled na razící kombajn Bolter Miner . 

Obr. 3: Práce důlního měřiče při měření kontrolního polygonu. 
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přesto, že je prováděna v jiných slojích a místech 
umístěných mimo ochranný pilíř, chránící jámy 
a objekty na povrchu. Rozsah, metody a místa měře-
ní těchto vlivů jsou voleny pečlivě po zralé úvaze 
a nezbytných konzultacích s odbornými báňskými 
znalci, odborníky z řad akademiků a úředníky státní 
báňské správy, přičemž byly během realizace vý-
zkum inovovány a doplňovány o měření, jež z počát-

ku 
vý-

zkumu nebyla považována za relevantní. 
S postupem dobývacích prací, reprezentovaných 

při metodě RP nárůstem počtů nosných opěrných 
pilířů, se před námi z důvodu bezpečnosti práce ob-
jevil další, dosud neznámy problém, a to zajištění 
orientace všech zaměstnanců, kteří do oblasti RP 
vstupují. Pro neznalé způsobu rozprávky metodou 
chodba – pilíř, může být tento problém nevýznamný 

Obr. 4: Řez vtažnou jámou Sever a znázorněním oblasti dobývání RP a porubů dobývaných mimo OPJ. 

Obr. 5: Situace oblasti dobývané metodou RP – konečný stav k 10. 10. 2017. 
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až banální, ale s ohledem na charakter vyztužování 
díla pomocí samostatné svorníkové výztuže a až 
na několik výjimek absence pásových dopravníků 
na důlních dílech, se jeví každá chodba včetně jejich 
křížení, podobná jiné jako vejce vejci (obr. 6). 

To bychom ale nebyli čeští důlní měřiči, abychom 
si s tímto labyrintem neporadili, a to jak se časem 
po velmi častých návštěvách odborníků z celého svě-
ta ukázalo, naprosto unikátním a originálním způso-
bem. Nejjednodušší způsob bývá obvykle nejlepším 
řešením, toto rčení je všeobecně známé a v případě 
nasazení našeho důlního systému GPS se potvrdi-
lo také. Inspirace převzatá z orientačních plánků 
a map využívaných v civilním životě se již krátce 
po aplikaci v dole stala naprosto nedílnou 
a nezbytnou součástí vybavení a vystrojení důlních 
děl v oblasti RP. Samozřejmě nelze jejich význam 
přeceňovat, ale nejednomu z nepravidelně fárajících 
zaměstnanců ušetřily nespočetněkrát desítky minut 
a stovky metrů, jež byly díky orientačním tabulkám 
ušetřeny, neboť optimální trasa k jámě v době výjez-
du se již při základní fázi oborávky lišili cca o 2 kilo-
metry, které jste museli v případě nenalezení opti-

mální trasy absolvovat podél odtěže-
ní navíc (obr. 5 na předchozí straně). 
Principem celého navigačního systé-
mu je vyznačení na každém křížení 
chodeb a rozrážek situační mapky 
oblasti s vyznačením místa, kdy se 
zrovna nacházíte. Zní to naprosto 
banálně, ale v době ukončení zku-
šební dobývací metody chodba – 
pilíř v říjnu 2017 bylo vytvořeno 
v dobývkách I, II a V celkem 
68 opěrných pilířů a při dodržení 
zásady, že každý ponechaný pilíř 

musí být tvořen minimálně čtyřúhelníkovým těle-
sem, je jasné, že jste se mohli setkat na téměř 
7,5 kilometrech s více než 300 kříži, jež jsou pro vás 
jako orientační body téměř bezcenné.■ 

Pokračování příště... 
Ing. Robert Vochta, Ph.D. 

Obr. 6: Pohled na křížení chodeb při dobývání RP. 

Obr.7: Detail umístění situačního plánku dobývky II s vyznačením 
místa v dole, kde je umístěna. 

Obr. 8: Detail umístění situačního plánku dobývky II s vyznačením místa v dole, kde je umístěna. 
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PŘEHLED NOVÝCH PŘEDPISŮ 

HORNÍHO PRÁVA V ROCE 2017 

ZÁKON Č. 183/2017 SB.,  

ze dne 9. 6. 2017, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich a zákona o některých 
přestupcích, účinnost 1. 7. 2017. Zákonem, který 
vznikl v gesci Ministerstva vnitra, se mění celkem 
251 zákonů v částech týkajících se přestupků. Změ-
ny se dotkly mj. i horního zákona, zákona 
č. 61/1988 Sb., geologického zákona, zákona o na-
kládání s těžebním odpadem, zákona o ukládání oxi-
du uhličitého do přírodních struktur, zákona o ozna-
čování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 
a zákona o prekurzorech výbušnin. Obsahem zákona 
je zejména přizpůsobení terminologie příslušných 
ustanovení měněných zákonů zákonu 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a říze-
ní o nich. 

ZÁKON Č. 225/2017 SB.,  

ze dne 27. 6. 2017, kterým se mění zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony, účinnost 1. 1. 2018. Dle 
důvodové zprávy k zákonu, který vznikl v gesci Mi-
nisterstva pro místní rozvoj, byla novela zpracována 
na základě programového prohlášení vlády, v němž 
se vláda zavázala připravit novelu stavebního záko-
na, která přinese zjednodušení a zrychlení povolova-
cích řízení. Hlavními změnami v zákoně na úseku 
územního rozhodování a stavebního řádu jsou: spo-
lečné povolení pro realizaci záměru, integrace posu-
zování vlivů na životní prostředí do územního a spo-
lečného řízení, řešení problematiky vstupu dotče-
ných orgánů do postupů podle stavebního zákona 
a stanovení obsahu závazných stanovisek a upřesně-
ní správních úkonů prováděných k uvádění staveb 
do užívání. Další dílčí změny by měly sledovat zá-
kladní cíle novely, tedy zjednodušení a zrychlení 
procesů a procedur, zvýšení kvality fungování veřej-
né správy a vyjasnění kompetenčních a terminolo-
gických problémů. Zákonem se mj. mění celkem 
45 zákonů, vč. horního zákona (§ 19 a 33), geologic-
kého zákona (§ 13 a 25) a zákona o nakládání 
s těžebním odpadem (§ 6, 8, 17, 20 a 22). 

VYHLÁŠKA Č. 12/2017 SB.,  

ze dne 16. 1. 2017, kterou se mění vyhláška 
č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění poz-
dějších předpisů, účinnost 1. 3. 2017. V souvislosti 
s novelou zákona č. 61/1988 Sb. zákonem 
č. 451/20216 Sb., stejně jako ve vazbě na zákon 
o pyrotechnice (zákon č. 206/2015 Sb.) a novelu zá-
kona o zbraních (zákonem č. 229/2016 Sb., který 
zcela nově upravuje požadavky na nakládání s muni-
cí), bylo za účelem sjednocení právní úpravy nutné 
z vyhlášky č. 99/1995 Sb. vyjmout ustanovení týkají-
cí se skladování střeliva, munice a pyrotechnických 
výrobků. Dalším důvodem novely bylo postupné 

přizpůsobování zatříďování výbušnin dle přílohy 
vyhlášky postupem odpovídajícím Příloze A Evrop-
ské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebez-
pečných věcí (ADR). Vyhlášku připravil ČBÚ. 

VYHLÁŠKA Č. 29/2017 SB.,  

ze dne 25. 1. 2017, o báňsko-technické evidenci, 
účinnost 1. 3. 2017. Vyhlášku připravilo Minister-
stvo průmyslu a obchodu na základě zmocnění dle 
§ 29a odst. 8 horního zákona a upravuje rozsah 
a způsob vedení báňsko-technické evidence a rozsah 
údajů do ní poskytovaných. Organizace bude posky-
tovat údaje pro báňsko-technickou evidenci za před-
chozí kalendářní rok, a to do 28. února následujícího 
kalendářního roku (§ 29a odst. 4 horního zákona). 
Vzor formuláře pro poskytování údajů do báňsko-
technické evidence uveřejnilo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu dne 6. 11. 2017 způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 2 odst. 5 vyhlášky) na svých in-
ternetových stránkách ministerstva v sekci Staveb-
nictví a suroviny/Surovinová politika. 

VYHLÁŠKA Č. 75/2017 SB.,  

ze dne 28. 2. 2017, kterou se mění vyhláška 
č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických 
zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická za-
řízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické čin-
nosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 
ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb., účinnost 
1. 6. 2017. Jedná se o ne příliš rozsáhlou technickou 
novelu o 9 novelizačních bodech, kterou připravil 
ČBÚ. 

VYHLÁŠKA Č. 216/2017 SB.,  

ze dne 10. 7. 2017, kterou se mění vyhláška 
č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpeč-
nosti provozu v objektech určených pro výrobu 
a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky 
č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se 
stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě 
a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pra-
covníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky 
č. 340/2001 Sb., účinnost 1. 8. 2017. Vyhlášku při-
pravil ČBÚ. Návrh vyhlášky byl vypracován na zá-
kladě zmocnění podle § 22 odst. 6 a 17, § 30 odst. 2 
a § 36 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické čin-
nosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Cílem návrhu vyhlášky je zvý-
šení provázanosti právních předpisů upravujících 
výrobu a zpracování výbušnin a předpisů upravují-
cích nakládání se střelivem a municí, čímž se součas-
ně naplňuje úkol podle usnesení Vlády České repub-
liky ze dne 14. ledna 2015 č. 33. Rovněž dochází 
k vypuštění nebo upřesnění ustanovení, která se 
po mnoha letech účinnosti původního znění vyhlášek 
ukázala jako nepotřebná, resp., která z důvodu nejas-
nosti působila dotčeným subjektům potíže.■ 

 

Ing. Martin Malíř 
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X X I V .  K O N F E R E N C E 

A 10. SJEZD SDMG, Z. S. 
Tyto dvě významné akce proběhly ve dnech 

18. - 20. 10. 2017 na půdě Vysoké školy báňské - 
Technické univerzity Ostrava pod záštitou předsedy 
ČBÚ Praha Ing. Martina Štemberky a generálního 
ředitele Severočeských dolů a.s. Ing. Iva Pěgřím-
ka, Ph.D. Konference byla zahájena v sále Planetária 
VŠB - TU Ostrava. 

K předsednickému stolu zasedli - Ing. Miroslav 
Novosad, Ph.D., předseda Rady SDMG, z. s., 
doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D., proděkanka pro roz-
voj Hornicko-geologické fakulty  a zástupkyně ve-
doucího Institutu geodézie a důlního měřictví 
a Ing. Martin Vrubel, Ph.D. ze Severočeských dolů 
a.s. (na obr. 1 zleva). 

Hosty přivítal předseda Rady SDMG Ing. Miroslav 
Novosad, Ph.D. Následovalo slavnostní předávání 
pamětní medaile akademika Františka Čechury 
za přínosnou práci v SDMG a za zásluhy o rozvoj 
důlního měřictví. Oceněn byl Ing. Antonín Jahn 
z OKD a.s., který ukončil činnost v Radě Společnos-
ti, kde pracoval od roku 2011. Dále Ing. Martin Ma-
líř, který rovněž ukončil činnost v Radě Společnosti, 
v níž aktivně působil od roku 2008. Posledním oce-
něným byl doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. Všem oce-
něným blahopřejeme a děkujeme za vykonanou prá-
ci. 

Po významném aktu přišel na řadu odborný pro-
gram s referáty, jejichž anotace jsou uvedeny 
v tištěném Sborníku anotací (ISBN 978-80-248-4112
-0) a celé texty referátů v digitálním Sborníku referá-
tů XXIV. konference SDMG, z. s. 
(ISBN 978-978-80-248-4114-4). Ve Sborníku je 
k dispozici 15 referátů z toho 14 bylo prezentováno. 

Po odborném programu si hosté mohli projít expo-
zice Planetária, které je součástí Institutu geodézie 
a důlního měřictví. V článku Z hlubin Země ke 
hvězdám v Bulletinu č. 1/2017 jste se o Planetáriu 
dozvěděli více informací, které napsala PaedDr. Iva-
na Marková, Ph.D. 

Na závěr dne byl pro hosty konference uspořádán 
společenský večer s bohatým rautem a živou hudbou. 

Obr. 1: Předsednictvo. 

Obr. 2: Předávání medaile Ing. Antonínu Jahnovi. 

Obr. 3: Přednášející Ing. Pavel Strahlheim. 

Obr. 4: Kulinářským zážitkem byla vepřová kýta. 

Obr. 5: Laskomin bylo opravdu hodně. 
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Dne 19. 10. 2017 proběhl v prostorách univerzitní 
auly VŠB-TUO 10. sjezd SDMG, z. s.  Sjezdu se 
zúčastnilo 56 delegátů. Program sjezdu byl:  

1. Návrh a volba pracovního předsednictva sjezdu, 
2. volba mandátové, volební a návrhové komise, 
3. zpráva o činnosti SDMG od posledního sjezdu, 

tj. období 2014 - 2017, 
4. program činnosti SDMG na léta 2017 - 2022, 
5. zpráva revizní komise o hospodaření, 
6. zpráva mandátové komise, 
7. volba rady SDMG a revizní komise, 
8. zpráva návrhové komise – usnesení 10. sjezdu 

SDMG, 
9. ukončení sjezdu (předsednictvo sjezdu). 
Ad 1) Do pracovního předsednictva byli navrže-

ni a zvoleni Ing. Miroslav Novosad, Ph.D., 
doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D., Ing. Daniel Šantora, 
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. a Ing. Martin Malíř – 
obr. 1. Vedením sjezdu byl schválen předseda Rady 
SDMG, z.s. Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. Ten 
na obr. 1 není, právě má zahajovací řeč a seznamuje 
delegáty s volebním řádem sjezdu. 

Ad 2) Volba komisí:  
 mandátová komise: Bc. Vít Sládek a Bc. Lilia-

na Nábělková 
 volební komise: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. 

a Ing. Hana Štěpánková 
 návrhová komise: Ing. Martin Malíř, Ing. An-

tonín Jahn a Ing. Stanislav Dejl 
Ad 3) Zprávu o činnosti za období 2014 - 2017 

přednesl Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 
Ad 4) Program o činnosti SDMG na léta 2017 - 

2022 přednesl Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 
Ad 5) Zprávu revizní komise o hospodaření 

za uplynulé období předložil a přednesl Ing. Rosti-
slav Dandoš, Ph.D. Byla předložena analytická část 
hospodaření, která je uložena v archivu Společnosti. 

Ad 6) Zprávu mandátové komise přednesl 
Bc. Vít Sládek - volby se zúčastnilo 56 členů Společ-
nosti z celkem 56 registrovaných delegátů, tj. 100%.  

Ad 7) Volba Rady SDMG  a revizní komise 
SDMG. Následovala tajná volba a byla zvolena nová 
Rada SDMG a revizní komise pro období 2017 - 
2022.       

Výsledky voleb: 
Rada SDMG: počet hlasů 
Ing. Stanislav Dejl (Severočeské doly a.s.) 54 
Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. (VŠB-TUO) 53 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. (VŠB-TUO) 49 
doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. (VŠB-TUO) 48 
Ing. Vítězslav Nešporek (DIAMO, s.p.) 45 
Ing. Robert Vochta, Ph.D. (OKD, a.s.) 42 
Ing. Jiří Varady, Ph.D. (OBÚ v Mostě) 40 
Ing. Luděk Zákravský (SUBTERRA a.s.) 40 
Revizní komise: 
Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D 45 
Ing. Monika Galačová 44 
Vilém Středa 43 
Ad 8) Zprávu návrhové komise o usnesení sjez-

du přednesl Ing. Martin Malíř. 
Ad 9) Sjezd byl ukončen a nová Rada SDMG 

se odebrala na své první zasedání, aby si ze svého 
středu zvolila předsedu a místopředsedu. Předsedou 
byl zvolen Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. a místo-
předsedou doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. Zasedla 
i zvolená revizní komise a ta si zvolila za předsedu 
Ing. Rostislava Dandoše, Ph.D. 

V odpoledních hodinách pokračoval blok odbor-
ných přednášek. Konference byla ukončena předse-
dou Společnosti a pro zájemce byla  nachystána pro-
hlídka geologických sbírek Františka Pošepného 
v geologickém pavilonu. Následující den se mohli 
hosté zajet podívat do dolu Michal v Ostravě – Mi-
chálkovicích, založeného v roce 1843. Důl byl roku 
1995 prohlášen národní kulturní památkou. Je 
ve správě Národního památkového ústavu a je zařa-
zen na indikativní seznam technických památek ČR 
pro nominaci do Světového seznamu památek UNE-
SCO.   

V příštím roce bychom rádi XXV. konferenci 
SDMG uspořádali v Plzni. Tak doufejme, že se to 
podaří a sejdeme se opět v hojném počtu.■ 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

Obr. 6: Předsednictvo sjezdu. 

Obr. 7: Vítěz voleb Ing. Stanislav Dejl. 
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Neprodejné – pouze pro členy SDMG, z. s. 

SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

55 

1. 11. 1962 
Ing. Helena Větrovská 

SD a.s. Doly Nástup Tušimice 

15.12.1962 
Ing. Milan Větrovský 

SD a.s. Doly Nástup Tušimice 

 Ingredience pro 4 osoby: 

 
 2 plátky hovězího na rolády, 
 2 ks párků, 
 30 dkg zelených fazolek, 
 4 plátky anglické slaniny, 
 plnotučná hořčice, 
 pepř, 
 sůl, 
 cibule, 
 2 sterilované okurky. 

 
Plátky masa rozklepeme. Pak je osolíme, opepří-

me a potřeme plnotučnou hořčicí. Na každý plátek 
dáme dva plátky anglické slaniny, rozpůlenou okur-
ku, párek, čerstvou cibuli a nakonec zelené předva-
řené fazolky. Zavineme a přichytneme párátky. 
Možné je i zavázat nití. 

Rolády dáme orestovat na trochu oleje či rozpuš-
těné slaniny. Otáčíme je, aby byly opečené dozlato-
va. Pak je zalijeme vodou a dusíme tak dlouho, 
až budou měkké. Je možné přidat nakrájenou cibuli 
a dusit spolu. 

Vyjmeme rolády a omáčku zahustíme bezlepko-
vou zahušťovací směsí. Proto ta barva omáčky, ja-
koby tam byl škrob. Podáváme s rýží, bramborem, 
apod. 

 
Přejeme Vám dobrou chuť! 

Vaše redakční rada. 

50 

20. 12. 1967 
Ing. Pavel Strahlheim 

SD a.s.  Doly Bílina 

45 

10. 11. 1972 
Ing. Štefan Orbán 

Metrostav a.s. 

30 

28. 10. 1987 
Ing. Gabriela Ovesná 

VŠB-TU Ostrava, IGDM 

Zdroje obrázků v záhlaví: https://thumbs.dreamstime.com/t/santa-claus-monta-en-un-trineo-en-arnés-en-el-reno-48212524.jpg, https://www.swarovski.com/is-bin/intershop.static/WFS/SCO-Media-Site/-/-/publicimages/
CG/B2C/PROD/600/Swarovski-Christmas-Ball-Ornament-Set-Annual-Edition-2017-5268012-W600.jpg, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Field-with-snow-champ-enneige.jpg, https://n6-img-
fp.akamaized.net/free-vector/set-of-ornamental-snowflakes_23-2147575006.jpg 
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