
  

 

   

Vážené kolegyně a kolegové, 
kdo chodí pravidelně na webové stránky naší Společ-
nosti, tak určitě už ví, že v letošním roce v termínu 
19. – 21. 10. 2016 proběhne v hotelu Soláň 
u Karolinky v CHKO Beskydy 
 

Mezinárodní konference Geodézie  
a Důlní měřictví 2016 

XXIII. konference SDMG 
Mimořádný sjezd SDMG  

občanské sdružení 
 

Na tomto mimořádném sjezdu musíme odsouhlasit 
změny ve Stanovách našeho občanského sdružení 
proto, abychom naplnili požadavky „transformace“ 
občanských sdružení na spolky podle občanského 
zákoníku 89/2012 Sb. a legislativně se stali spolkem 
s názvem Společnost důlních měřičů a geologů za-
psaný spolek. 
Byli bychom rádi, aby tento sjezd proběhl tak, aby 
k novým stanovám bylo již co nejméně připomínek  
a doplnění. Návrh nových stanov SDMG vám zašle-
me k připomínkování na vaši e-mailovou adresu. 
Proto Vás žádáme o oznámení nových e-mailových 
adres, pokud jste v posledním roce svou adresu změ-
nili. Adresy zasílejte na dana.vrublova@vsb.cz. 
 
K novým informacím v aktualitách na www.sdmg.cz 
patří i termín příštího zasedání Rady SDMG. Tato 
informace se bude pravidelně v nepravidelných inter-
valech aktualizovat. Pokud bude mít někdo z Vás 
téma nebo požadavek k projednání, kde je nutné hla-
sování, máte možnost před termínem zasedání svůj 
požadavek předem projednat s předsedou nebo mís-
topředsedou SDMG. Samozřejmostí je, že se ozvete 
v dostatečném časovém předstihu. 
Těšíme se na Vaše přednášky, které si určitě začnete 
brzy na konferenci chystat, užijte si Velikonoční 
svátky a brzy na viděnou… 

Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA 

Předseda SDMG 

   

SLOVO ÚVODEM OBSAH... 

Informace 
Své příspěvky, náměty a rady 
zasílejte laskavě na adresu 

 

Společnost důlních měřičů a geologů 
občanské sdružení 

VŠB-TU Ostrava, HGF 
Institut geodézie a důlního měřictví 

 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 
e-mail: dana.vrublova@vsb.cz 
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ve výši 300 Kč za rok 2016. 
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PŘEHLED NOVÝCH PŘEDPISŮ HORNÍ-

HO PRÁVA V ROCE 2015  

 Zákon č. 204/2015 Sb.,  

kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony, ze dne 
23. července 2015, účinnost 1. 10. 2015 (část) 
a 1. 10. 2016 (část). Mezi řadou změn jiných 
právních předpisů je součástí zákona i jednobo-
dová změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. 
Novela od 1. 10. 2016 zavádí povinnost orgá-
nům státní báňské správy zapisovat přestupky 
podle § 44 odst. 1 písmene c) až f) zákona 
č. 61/1988 Sb. (tedy přestupky fyzických osob 
v oblasti nakládání s výbušninami) do evidence 
přestupků vedené Rejstříkem trestů. 
 

 Zákon č. 206/2015 Sb., 

o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 
a o změně některých zákonů (zákon o pyrotech-
nice), ze dne 23. července 2015, účinnost 
4. 9. 2015. Zákon nově komplexně upravuje za-
cházení s pyrotechnickými výrobky a odstraňuje 
dřívější roztříštěnou právní úpravu různými 
právními předpisy. Mezi řadou změn jiných 
právních předpisů je součástí zákona i poměrně 
rozsáhlá změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornic-
ké činnosti, výbušninách a o státní báňské sprá-
vě. Tato novela se týká pouze těch ustanovení 
zákona, která upravovala provádění ohňostroj-
ných prací. 
 

 Zákon č. 320/2015 Sb.,  

o Hasičském záchranném sboru České republiky 
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském 
záchranném sboru), ze dne 11. listopadu 2015, 
účinnost 1. 1. 2016. Tento zákon nahrazuje zá-
kon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném 
sboru České republiky a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů. Součástí 
zákona je i drobná změna v ustanovení § 1 odst. 
3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.   
 

 Vyhláška č. 237/2015 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou 
se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 
při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění poz-
dějších předpisů, ze dne 31. srpna 2015, účin-
nost 1. 10. 2015. Jde o předpis technické pova-
hy, který se týká způsobu stanovení bezpečnost-
ního pásma na povrchu kolem likvidovaného 

hlavního důlního díla. 

 Vyhláška č. 288/2015 Sb., 

o provádění ohňostrojných prací, ze dne 19. říj-
na 2015, účinnost 15. 11. 2015. Tuto vyhlášku 
vydal Český báňský úřad na základě zmocnění 
podle ustanovení § 33 odst. 6 a § 36 odst. 3 zá-
kona č. 206/2015 Sb. Tato vyhláška upravuje 
způsob provádění ohňostrojných prací, pokud 
jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a ochranu života, zdraví a majetku, a obsah tech-
nologického postupu, a stanoví vzor osvědčení 
o odborné způsobilosti pro zacházení s pyro-
technickými výrobky. 
 

 Vyhláška č. 289/2015 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o použí-
vání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, ze 
dne 19. října 2015, účinnost 15. 11. 2015. Tuto 
vyhlášku vydal Český báňský úřad na základě 
zmocnění podle ustanovení § 27 odst. 6 zákona 
č. 61/1988 Sb. a jejím cílem je pouze odstranění 
částí ustanovení vyhlášky, která se týkají prová-
dění ohňostrojných prací, když tato jsou nově 
obsažena ve vyhlášce č. 288/2015 Sb. 
 

 Vyhláška č. 305/2015 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báň-
ské záchranné službě, ve znění pozdějších před-
pisů, ze dne 2. listopadu 2015, účinnost 
1. 12. 2015. Jde o předpis technické povahy, 
který Český báňský úřad vydal podle zmocnění 
podle ustanovení § 6 odst. 6 písm. a) a § 
7 odst. 9 zákona č. 61/1988 Sb., a který se týká 
změn při poskytování báňské záchranné služ-
by.■ 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ  

EXACTGIS – REVOLUCE V PRÁCI S GE-

ODETICKÝMI PROJEKTY 

Společnost Exact Control System, která se zabý-
vá především 3D laserovým skenováním silnic, 
dolů, tunelů a dalších staveb, a následným po-
kročilým zpracování dat (postprocessing), vyvi-
nula specializovanou webovou aplikaci - Exact-
GIS.   
Základ aplikace ExactGIS umožňuje vytvořit 
inventář projektu – kompletní dokumentaci, ak-
tuální vývoj projektu včetně jeho historie a jeho 
grafického náhledu. Díky tomuto přehledu oka-
mžitě vidíte, v jaké fázi se projekt nachází, zda 
je dodržen plán prací a můžete tak předcházet 
případným problémům. Všechny informace jsou 
dostupné odkudkoliv – stačí vám jakýkoliv we-
bový prohlížeč v telefonu, tabletu, či v počítači 
a připojení k internetu. 
Nadstavbová část aplikace ExactGIS je mapové 
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znázornění celého projektu. Každou etapu měře-
ní lze zobrazit a také porovnat s předešlou eta-
pou, provést výpočty a statistické vyhodnocení. 
Ihned lze z mapy například vyčíst, kde se mate-
riál navážel a kde byl odtěžen (výkop & násyp). 
Pomocí nástrojů lze rychle spočítat objemy de-
ponií uskladněného materiálu z jedné etapy mě-

ření, nebo objemové rozdíly o kolik se kubatura 
změnila od posledního měření. Dále aplikace 
umožňuje provádět a vykreslovat řezy 
v libovolném místě, vypočítat vzdálenost mezi 
body nebo plochu zvoleného území. 
Další velkou výhodou aplikace ExactGIS je pl-
ná podpora formátu DXF, tudíž nepotřebujete 
žádnou další aplikaci pro zobrazení a zpracování 
získaných dat. Samozřejmostí je podpora GPS - 
okamžitě tedy víte, kde se na stavbě právě na-
cházíte. S tím souvisí i offline podpora zobraze-
ní mapy, kdy nemusíte řešit problém, že na do-
tyčném místě není právě připojení k internetu. 
ExactGIS úzce spolupracuje s další specializo-
vanou technologií OBS (One Button Scanning; 
skenování a automatické předzpracování jedním 
tlačítkem), kterou také vyvinula firma Exact 
Control System. Skenování projektu tedy nemu-
sí provádět specializovaná firma, ale pouze pro-
školený zaměstnanec. Data získaná pomocí OBS 
se po skenování automaticky odešlou k dalšímu 
zpracování. A tato data jsou v co možném nej-
kratším čase zpřístupněna ve webové aplikaci 
ExactGIS. 
ExactGIS je tedy ucelený systém, s jehož pomo-
cí máte o projektu neustálý přehled, ať už jste 
kdekoliv. Silné a zároveň uživatelsky přívětivé 
nástroje Vám zajistí, že budete vždy o krok na-
před. 
Exact Control System momentálně nabízí webo-

vou aplikaci ExactGIS na měsíc k vyzkoušení 
zdarma. Stačí se pouze zaregistrovat na: 
www.try.exactgis.com/cs.  
Za účelem zlepšování služeb firmy Exact Con-
trol System a.s. je dobré znát názor veřejnosti na 
práci firmy. S tím souvisí průzkum „obchodní 
příležitosti pro uplatnění ExactGIS.com“. Tento 

průzkum je postaven na vyplnění dotazníku, kte-
rý najdete na www.sdmg.cz společně s krátkou 
informativní prezentací této aplikace. Prosíme 
vážené čtenáře o vyplnění dotazníku. ■ 

Ing. Marek Přikryl, Ph.D. 

 

230. LET OD POČÁTKU TĚŽBY UHLÍ 

V OSTRAVSKÉ ČÁSTI OKR 

V roce 2015 proběhlo významné dvousté třicáté 
výročí započetí těžby kamenného uhlí v Ostrav-
ské části revíru. Jde o důležité výročí v historii 
hornické činnosti v Ostravsko-karvinské pánvi. 
Šlo o první etapu činnosti od počátku těžby ka-
menného uhlí, trvající od poloviny 80. let 
18. století do 30. let 19. století. Tato etapa byla 
úvodním obdobím v celkovém vývoji hornické 
činnosti v Ostravské části v Ostravsko-
karvinském kamenouhelném revíru (OKR). 
Těžba uhlí byla základem pro vznik a rozmach 
Ostravské průmyslové aglomerace.  
Kolem poloviny 80. let 18. století se zača-
ly uskutečňovat na polskoostravském panství 
první záměry na těžbu uhlí v ostravské části. Zá-
jem o těžbu měly dvě osobnosti, kterými byli 
Johann Augustin a Martin Kühlenz.  
Prvním zájemcem o těžební provoz byl Johann 
Augustin (1726-1790), mlynář z Lágnova (dnes 
součást Klimkovic u Ostravy), amatérský pro-
spektor, který byl známým nálezcem kamenné-

http://www.try.exactgis.com/cs
http://www.sdmg.cz/
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ho uhlí u Polské Ostravy (dnes Slezské Ostravy) 
na polskoostravském panství (v údolí Burňa). 
Augustin založil 22. srpna 1785 Klímkovické 
těžířstvo, které s těžbou začalo v místech dřívěj-
ších nálezů. Jednalo se oficiálně o zcela první 
těžbu uhlí v Ostravské části OKR, datovanou 
počátkem činnosti těžířstva 22. 8. 1785. Těžíř-
stvo představovalo v revíru první těžební společ-
nost, která byla utvořena soukromými osobami.  
Druhým těžířem byl Martin Augustin Johann sv. 
p. Kühlenz (1729-1787), který se zajímal 
o těžbu kamenného uhlí na Ostravsku a dalších 
užitkových nerostů, např. o těžbu soli v Karviné-
Solci. Kühlenz byl městským administrátorem 
(vedoucím hospodářských a správních záležitos-
tí) v Těšíně. Během roku 1782 se začal s využi-
tím pomoci prospektorů seznamovat s nálezy 
kamenného uhlí u Polské Ostravy a okolí a také 
na Orlovsku. Těžební  záměry opíral mimo jiné 
o Císařkou slezsko-haličskou dálkovou silnici, 
vybudovanou v letech 1773-1776, která prochá-
zela z Těšína přes Polskou Ostravu do Opavy. 
Od srpna r. 1784 jednal s  vrchností polsko-
ostravského panství o povolení těžby uhlí. Hrabě 
Wilczek po tomto jednání smlouvu o těžbě 
s Kühlenzem uhlí 25. ledna 1785 podepsal , po-
něvadž sám zatím dolovat nehodlal. Rovněž 
u Císařského dvora ve Vídní bylo 11. dubna 
1785 rozhodnuto, že těžba uhlí na panství Pol-
ská Ostrava se Kühlenzovi povoluje. Zahájení 
těžby Klímkovickým těžířstvem avšak zcela ve-
dlo proti Külenzovým těžebním záměrům. 
Po rozmíškách mezi jmenovanými těžíři, které 
probíhaly od října 1785, se ukázalo, že Klímko-
vické (Augustinovo) těžířstvo sice získalo svole-
ní k těžbě od polskoostravských sedláků 
pod jejichž pozemky hodlalo těžit, ale nemělo 
povolení polskoostravské vrchnosti, což byla dle 

tehdejšího Báňského řádu zcela zásadní překáž-
ka. Augustinův důl byl Kühlenzem 28. října 
1785 v jeho prospěch zabrán. Podle rozhodnutí 
Nejvyšší dvorské kanceláře ve Vídni z 25. listo-
padu 1785, kterému byl Klímkovickým těžíř-
stvem spor o vrácení zabaveného dolu předlo-
žen, byly nároky těžířstva zamítnuty. Důlní díla 
Kühlenz převzal a zahájil od 28. října 1785 tě-
žební práce. Tomuto podnikání se ale valně ne-
dařilo a období těžby netrvalo dlouho. Kühlenz 
vážně onemocněl a v průběhu roku 1787 zemřel. 
Po jeho smrti nikdo nechtěl důlní provoz pře-
vzít.  
Teprve na výzvu Císařského dvora ve Vídni 
se opuštěného dolu ujal v r. 1785 hrabě Franz 
Josef Wilczek (obr. 1), který převzal báňská prá-
va a pustil se do těžby. Údobí provozu dolů z té 
doby ukazuje tab. 1.  

Tab. 1 Doly v Polské (dnes Slezské) Ostravě, založené v druhé polovině 
80. let 18. století 

Tím v r. 1787 pravidelné dolování začalo, což 
byl oficiální počátek první etapy soustavného 
a pravidelného dolování v ostravské části OKR. 
Doly byly později provozovány pod označením 
"Kamenouhelné doly jeho excelence hraběte 
Franze Josefa Wilczka", jež byly v držení rodu 
Wilczků až do znárodnění v r. 1945. Od roku 
1787 byl Wilczek až do roku 1829 jediným těží-
řem na území tehdejšího Ostravska. 
V tom roce do financování hornické činnosti 
na polskoostravském panství vstoupil olomouc-
ký arcibiskup Rudolf Habsburský, který spolufi-
nancoval níže uvedenou ražbu Jaklovecké dědič-
né štoly (pro potřebu zásobování uhlím svých 
železáren ve Vítkovicích). 
Těžba uhlí bývalých wilzckových dolů 
v místech prvních nálezů v údolí Burňa (dnes 
Trojické údolí) skončila po dlouhé době 
v r. 1967 v rámci dobývacího prostoru Dolu 
Trojice ve Slezské Ostravě, tj. trvala (od r. 1787) 
po dobu 180 let. 
Těžební práce na panství z počátku řídili vrch-
nostenští hospodářští úředníci, kteří zřejmě ne-
mohli znát metody hornické činnosti. Proto 
Wilczek v r. 1802 přijal hormistra Johanna An-
tona Johna (obr. 2), který přišel z rudných dolů 
v západních Čechách u Jáchymova a byl znalý 
předpisů Báňského řádu a důlního měřictví. 
 Od té doby byla těžba provozně oddělena 
od vrchnostenské správy statků. John byl také 
6. 5. 1802 jmenován soudním substitutem 
(zastupitelem) Kutnohorského báňského soudu.  
V této funkci působil až do r. 1838. Jedním Obr. 1. Majitel polskoostravského panství a zakladatel dolů Franz Josef 

hrabě Wilczek (1748-1834). Foto Ostravské muzeum.  
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z jeho  prvních významných počinů u Wilczko-
vých dolů bylo zřízení bratrské pokladny 
v r. 1802 pro zabezpečení horníků v nemoci 
a po úrazu. Práce neschopní horníci dostávali 
od panské vrchnosti podporu. Zavedl nový způ-
sob mělkého dolování s využitím mělké svislé 
jámy, jež představoval Žentourový důl 
(Göppelschacht).  Důl byl založen v Polské Os-
travě v r. 1805. Byl prvním jámovým dolem 
v revíru. Otevřen byl svislou jámou a sloužil 
pro těžbu hlouběji uložených slojí, které nebyly 
dosažitelné tehdejší štolovou otvírkou. Příklad 
povrchového vybavení žentourového dolu uka-
zuje obr. 3. 
První dolování probíhalo v období před nástu-
pem industriální doby. Z dnešního pohledu by 
se mohlo zdát, že těžba byla malá. Ale posuzo-
váno z hlediska tehdejší úrovně dobývacích me-
tod a možného použití uhlí, lze naopak tvrdit, že 
od přelomu 18. a 19. století těžba pokrývala teh-
dejší poptávku a byla značně vysoká. A to přes-

to, že v té době používání dřeva a dřevěného 
uhlí jako zdroje tepla a potřebného žáru bylo 
všeobecně vžité. Dřeva bylo v blízkých beskyd-
ských lesích dostatek. 
Výsledky ražeb důlních děl s nálezy kamenného 
uhlí a poptávka po něm vedly k udělení státem  
(zastupovaném soudním substitutem) Wilczkovi 
2. 12. 1811 prvních propůjček důlních měr, 
opravňujících dle báňského řádu k dolování. 
Další byly propůjčeny 5. 9. 1814. Následující 
pak po 20. letech, v r. 1835, tj. po otevření 
Jaklovecké dědičné štoly.  
Jaklovecká dědičná štola byla založena roce 
1829 jako společné důlní dílo hraběte Franze 
Josefa Wilczka, majitele dolů a olomouckého 
arcibiskupa Rudolfa Habsburského, zakladatele 
železáren ve Vítkovicích v r. 1828. Celkovou 
délkou 3 160 m byla nejdelší a historicky nejvý-

znamnějším důlním dílem v revíru. Při ústí štoly 
byl stabilizován základní kámen nulového bodu 
revírního nivelačního systému, nazývaném sys-
tém Jaklovecké dědičné štoly.  Ústí štoly je za-
kresleno na obr. 4. Štola se stala mimo jiné zá-
kladem pro vybudování řady mělkých jámových 
dolů ve Slezské Ostravě (Jindřich, Terezie, Luč-
ní, Důl VII-Bedřich , Johann Michaeli, Prokop, 
Trojice a Neumann). 
 

 

Obr. 2. Johann Anton John, vedoucí hornické činnosti na dolech 
hraběte Wilczka, soudní substitut (zastupitel) báňského soudu a znalý 
důlně měřických prací. Zdroj: Průvodce výstavou Archív muzea pro 
hornictví a dějiny průmyslu. Moravská Ostrava 1941, s. 25. 

Obr. 3. Povrchová zástavba žentourového dolu se žentourovou budo-
vou v pozadí, provozním objektem vlevo a úřednickým a obytným 
stavením vpravo. 

Obr. 4. Ústí Jaklovecké dědičné štoly, založené na úpatí vrchu Jaklovec ve Slezské Ostravě. Při ústí byl stabilizován základní bod (Niveopunkt) revírní nive-
lační sítě, zvané systém Jaklovecké dědičné štoly. Kresba F. Ott, asi r. 1875. 
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Odbyt kamenného  uhlí z polskoostravského 
panství stále vzrůstal. Začalo být používáno 
v řadě drobných provozoven, např. v kovárnách 
a v cihelnách. Tržní oblast dolů hr. Wilczka 
se začala vytvářet krátce po založení a poměrně 
rozsáhle. Odbytová oblast byla značně velká. 
Její plošný rozsah byl v jednotlivých regionech 
omezován nepříznivými cenovými relacemi dře-
va a dřevěného uhlí vůči kamennému uhlí 
a zejména velmi rozdílnými dopravními nákla-
dy. Významný vliv na narůst odbytu uhlí mělo, 
jak již bylo zmíněno, založení železáren ve Vít-
kovicích u Moravské Ostravy v r. 1828 (tehdy 
nesoucí jméno Rudolfova huť). Důlní díla z ob-
dobí po založení železáren ukazuje obr. 5, asi 
z r. 1830.  
Poté v Ostravské části revíru následovala dlouhá 
etapa vzrůstu a rozmachu hlubinného dolování. 
Hornická činnost skončila poslední třetí etapou 
úplným útlumem těžby uhlí v 90. letech 20. sto-
letí.■ 

Ing. Jaroslav Klát 

KONFERENCE SDMG 

 

Letošní XXIII. konference proběhne 
v malebném prostředí Beskyd v rekonstruova-
ném horském hotelu Soláň (obr. 1).  
Pro úspěšné zajištění zdárného průběhu konfe-
rence jsme tento hotel navštívili. Hotel nabízí 
komfortní ubytování v 45 pokojích (obr. 2), kde 
je 111 lůžek. Některé pokoje poskytují výhled  
na Javorníky v nadmořské výšce 816 m n. m. 
(obr. 3). Pokoje mají k dispozici WIFI připojení 
k internetu zdarma. V hotelu se nachází bazén 
s mořskou vodou 28° C. Mírně slaná voda vám 
poskytne příjemnou koupel bez pálení očí. 

Nejmladší stavbou na Soláni je Zvonice. Je zde 
informační a výtvarné centrum, kde se shromaž-
ďují fakta o historii Soláně, jeho obyvatelích, 
jejich životním stylu a kultuře. V prostorách 
Zvonice můžete zhlédnout stálou expozici valaš-
ských umělců a autorské výstavy umělců, jejichž 
tvorba je inspirována Valašskem a lidovým 
uměním. 
Doufáme, že se Vám bude na Soláni líbit. Těší-
me se na setkání s Vámi!■ 

Za redakční radu Dana Vrublová 

Obr. 5. Mapka důlních děl v údolí Burňa a okolí na Polskoostravském 
panství. Ruční kresba důlního měřiče kolem r. 1830, bez měřítka.  

Obsah mapky: Důlní díla: Josefi Erbstolln.(Dědiční štola Josefi), tři 
štoly Burňa, Jaklowetz Stolnn (Jaklovbecká štola),Tadeas Shacht 
(Jáma Tadeáš), Goepelschacht (Žentourová jáma), Lichtloch (Světlík-
výdušná jáma) a Kurni Schurf (Kutací vrátková jáma). Panské hospo-
dářské dvory: Hladnau-Slidnau a Muglinau. Řeky: Ostravice a Lučina. 
Obce: Polská Ostrava, Zámostí a Moravská Ostrava. Podnikový archív 
OKD v Ostravě, fond Důl Odra.  

Obr. 1 Pohled na zrekonstruovaný hotel (https://plus.google.com/
+HotelSolan/photos) 

Obr. 2 Jeden z pokojů 

Obr. 3 Výhled na Javorníky 

Obr. 4 Stropy hrají barvami 

https://plus.google.com/+HotelSolan/photos
https://plus.google.com/+HotelSolan/photos
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Neprodejné – pouze pro členy SDMG a pracovníky v oblasti důlního měřictví a důlní geologie 

SPOLEČENSKÝ KOUTEK 

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA S KOPŘIVOU 

V dnešní době se nadívá zejména drůbež. Mezi 

nejjoblíbenější nádivky patří mandlová, kaštanová 

a kopřivová.  Právě o kopřivové zavzpomínala uživa-

telka Domova sociálních služeb Meziboří paní Marie 

Malinovská a její recept nám s úsměvem prozradila.  

Nejdříve si řekneme něco o podstatné ingredienci 

nádivky a tou je právě kopřiva. Pochází z Evropy, 

Asie a Severní Ameriky a je z čeledi rostlin kopřivo-

vitých. V České republice se vyskytují tři druhy. Nej-

známější je kopřiva dvoudomá, kopřiva žahavka 

a kopřiva lužní. Dále z nepůvodních  druhů se může 

vyskytnout kopřiva Dodartova a kopřiva kulkonosná. 

 Královna léčivých bylin, Její Veličenstvo Kopři-

va dvoudomá a její léčivé účinky: 

Vnitřní - podporuje metabolismus, ulevuje játrům 

i žlučníku, pomáhá slinivce udržet hladinu cukru v krvi 

u diabetiků. Pomáhá k odplavení bakterií způsobujících 

zánět močových cest a působí jako prevence proti led-

vinovým kamenům, čistí ledviny 

Vnější - kopřivové koupele, napomáhají při boles-

tech kloubů, revmatu, dně, artritidě a zúžení cév. Ob-

klady z dušených listů odstraňují náchylnost 

k prochladnutí. 

Působí na tělo komplexně, maximálně ho posiluje.  

Její léčivé využití je mimořádně široké!!! 

S chutí do toho, půl je hotovo. 

 

 Ingredience 

 500 g uzené vepřové krkovice 

 8 rohlíků z předešlého dne  

 8 vajec 

 250 ml smetany ke šlehání 

 200 - 400 g lístků mladých kopřiv  

 1 cibule nadrobno nakrájená  

 4 stroužky česneku, drceného 

 1 lžíce majoránky 

 1 svazek pažitky, nasekané 

 sůl, čerstvě mletý pepř 

 1 lžíce sušených bylin tymiánu, saturejky 

 2 lžíce rozpuštěného másla či sádla 

 máslo nebo sádlo na vymazání formy 

 

Příprava jídla 

Uzené maso uvařte ve vodě, nechte vychlad-
nout a nakrájejte na kostičky. Rohlíky pokrájejte 
na středně velké kostky. Oddělte žloutky od bílků. 
Žloutky rozmíchejte ve smetaně, z bílků vyšlehejte tu-
hý sníh. 
Rohlíky dejte do mísy, přilijte smetanu se žloutky 
a přidejte maso. Kopřivy důkladně operte, krátce spařte 
ve vroucí vodě, ihned propláchněte studenou vodou 
a nechte okapat. Potom listy nasekejte na menší kousky 
a také přisypte do mísy. 
Směs promícháme a ochuťte cibulí, česnekem, majo-
ránkou a pažitkou, solí, pepřem a sušenými bylinkami. 
Nakonec vmíchejte rozpuštěné máslo či sádlo 
a vyšlehaný sníh. 
Směs přesuňte do vymazané chlebíčkové formy, po-
vrch uhlaďte, pečte při 180°C asi 50 minut. Hotovou 
nádivku vyklopte a nakrájejte na plátky. 

50 

16. 3. 1966 
Blanka Vaníková 

SD a.s. Doly Bílina 

45 

6. 3. 1971 
Ing. Miroslav Novosad. Ph.D. 

VŠB - TU Ostrava 

35 

18. 1. 1981 
Ing. Jiří Pospíšil. Ph.D. 

VŠB - TU Ostrava 
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