
  

 

 
 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 
redakční rada Bulletinu SDMG se s Vámi opět schází, 

tentokrát před nastávajícími dovolenými a tím 
i zaslouženým odpočinkem. I když pro mnohé pracovníky 
je to spíše období ryze pracovní – je potřeba využít 
vhodného počasí pro provedení co možná nejvíce práce. 

 
Pracujeme na přípravách největší akce v tomto roce – 

XXI. konferenci SDMG a 9. sjezdu SDMG. Konference je 
opět mezinárodní a je pořádána pod záštitou děkana Hor-
nicko-geologické fakulty prof. Ing. Vojtecha Dirnera, 
CSc., děkana Fakulty BERG Technické univerzity 
v Košicích Dr.h.c. prof. Ing. Gabriela Weisse, PhD. 
a předsedy Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímka, 
Ph.D. Tematická zaměření jsou z oblasti geodézie, 
kartografie, důlního měřictví, geografických informačních 
systémů a katastru nemovitostí. Konat se bude 
od 13. do 15. 10. 2014 v Táboře v hotelu Palcát. Bližší 
informace najdete na www.sdmg.cz. Na 9. sjezdu SDMG 
dojde mimo jiné i na udělování pamětních medailí 
akademika Františka Čechury za obětavou práci v SDMG 
a za zásluhy o rozvoj důlního měřictví. 

 
Vážení členové SDMG, na 9. sjezdu SDMG budete 

rozhodovat o zástupcích do Rady SDMG, proto určitě 
přijďte v co největším počtu. 

 
Přejeme Vám krásné a slunečné dovolené, hodně 

odpočinku a nabrání co nejvíce nových sil do další práce. 
 

Redakční rada SDMG 
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Své příspěvky, náměty a rady 
zasílejte laskavě na adresu 

 

Společnost důlních měřičů a geologů 
občanské sdružení 
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Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 
e-mail: dana.vrublova@vsb.cz 
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MINERÁLY V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ 

JIŽ PO DVACÁTÉ! 
Bylo úterý 10. června a i přes tropické teploty se 

na zámku v Klášterci nad Ohří sešlo velké množství příz-
nivců geologie a mineralogie, aby zahájili již dvacátou 
výstavu minerálů. 

Stalo se již tradicí, že otevření výstavy předchází před-
náška s geologickou tématikou. Letošní téma bylo oprav-
du zajímavé, protože není mnoho lidí, kterým se podařilo, 
samozřejmě se všemi povoleními, kopat minerály na os-
trově Elba. Tentokrát se s námi přišel podělit o své zážitky 
Lumír Horčička z Geologických služeb Chomutov (obr. 
1), který se v roce 2012 účastnil expedice muzea Geosvět 
v Praze na italský ostrov Elba. Tato expedice probíhala 
ve spolupráci s Parco Minerario dell´Isola d´Elba a Museo 
di Storia Naturale d´Milano a měla za cíl získat nové ex-
ponáty pyritu a hematitu z oblastí historické těžby želez-
ných rud z dolu Valle Giove. Velice poutavé vyprávění 
bylo podpořeno ukázkami minerálů a mnoha fotografiemi. 

Vlastní výstavu zahájili ve stinné části nádvoří zámku 
starostka Klášterce nad Ohří Kateřina Mazánková a geo-
log SD a.s. Zdeněk Dvořák (obr. 8). Přivítali zástupce 
města Klášterec nad Ohří, Severočeských dolů Chomutov, 
státní báňské správy, muzeí, škol, vystavovatelů, přátel 

Obr. 1 Přednáška Dr. Horčičky o expedici Geosvět 2012 na ostrov 
Elba 

Obr. 3 Způsob dobývání dutiny s pyrity  

Obr. 2 Ukázka krystalů pyritu v hematitu z dolu Valle Giove na ostro-
vě Elba  

Obr. 4 Ukázka krystalů pyritu v hematitu z dolu Valle Giove na ostrově 
Elba 

Obr. 5 Důl Valle Giove na ostrově Elba 

Obr. 6 Historičtí svědkové zašlé slávy dolování železné rudy v dole 
Valle Giove 

Obr. 7 Návštěva lomů na proslulý bílý carrarský mramor  
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hornické historie a především zájemců o mineralogii 
a geologii. 

Letos měli vystavovatelé za cíl ukázat to nejlepší 
ze svých sbírek. Na výstavě jsou k vidění ukázky achátů 
a ametystů ze světových lokalit, různé krystalové variety 
křemene, minerály indických vulkanitů. Bohatost, krásu 
a kvalitu marockých ložisek a nalezišť z hlediska minera-
logického i paleontologického ukazuje vitrína firmy Dol-
mat z Prahy. Muzeum Geosvět představuje pyrity a hema-
tit z Elby, minerály z Chile, Mali a Indie. Paleontologie je 
zastoupena ukázkami amonitů střední Evropy a trilobitů 
českých prvohor.  

Obr. 8 Geolog SD a.s. Zdeněk Dvořák a starostka Klášterce n. O. 
Kateřina Mazánková 

Obr. 9 Výstavu si přijeli prohlédnout mimo jiných i zástupci státní báň-
ské správy, Karlovy univerzity, Národního technického muzea a Ná-
rodního muzea 

Obr. 10  Přátelský rozhovor senátora Homolky s duchovním otcem 
kláštereckých mineralogických výstav F. Foltýnem 

Obr. 11 Vitrína s ukázkami nálezů na ostrově Elba 

Obr. 12 Ukázka amonitů střední Evropy 

Obr. 13 Ukázka klasických světových minerálů 

Obr. 14 Malachit 
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Výstavu doplňuje kolekce fotografií T. Novotného 
s ukázkami meteorologických jevů, které mohou geologa 
potkat při jeho výletech za poznáním. Ranní mlhy, inver-
ze, letní oblaka, bouřky a především blesky vypadají 
ze správného místa úchvatně. 

Ti, kteří se nemohli účastnit slavnostní vernisáže 
a chtěli by si výstavu prohlédnout, mají tuto možnost 
na zámku v Klášterci nad Ohří každý den od 9 do 17 ho-
din až do 21. září.  

Zdař Bůh ■ 
Ing. Pavel Coufal 

specialista geolog, SD a.s., Doly Nástup Tušimice 

Obr. 15 Firma Dolmat vystavuje minerály a fosílie z Maroka 

Obr. 16 Ukázka tvarově a barevně rozmanitých nerostů indických 
vulkanitů 

Obr. 18 Sádrovec ve vláknité a deformované podobě z provincie 
Oujda v Maroku 

Obr. 19 Leštěný malachit z provincie Katanga v Kongu 

Obr. 17 Blesk za letní bouřky u Řevničova na Rakovnicku 

Obr. 20 I přes tropické počasí přišlo občerstvení fy Eurest k chuti  
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FINSKO 2010-2012  
Několik vzpomínek na zahraniční praxi Ing. F. Ma-

cháčka, geodeta D5 MTS a.s.   
 V letech 2010-2012 jsem měl možnost zúčastnit 

se na ražbách v Helsinkách.  Byla to docela dramatická 
změna. Do té doby jsem prakticky většinou pracoval 
s Leica TCR 705 a nyní,  ejhle Leica TCRA 1205 a nauč 
se za pochodu.  Zakázka se vynořila v červenci a v září 
odjezd do Finska. Klasický začátek z předaných bodů od 
investora určit body na staveništi. Na předaný portál vy-
kreslit obrys štoly pro navrtání prvního záběru. Pro počí-
tač vrtačky zpracovat program. Trasu zpracovat pro Leicu 
v Pro Scan  TMS. Naštěstí první tři týdny mě školil kolega 
Jan Mleziva, který předtím pracoval na zakázce ISLAND  
Olaffjordur- Siglufdjordur. 

 V Helsinkách jsme začínali ražbami přístupových 
štol,  na které posléze navázaly ražby jednokolejných tu-
nelů metra. Štoly byly projektovány s ohledem na stávají-
cí zástavbu a na projektovou trasu metra. Oblouky byly 
navrženy o poloměrech 20-50 m, podélný sklon -14 %. 
Z toho vyplývalo navigovat vrtačku pro každý záběr theo-
dolitem. Trasa metra je oproti  tomu vedena směrově 
s oblouky cca 1200-2000 m s minimálními podélnými 
sklony do několika procent. A tak stroj, který měl pře-
vážně razit trasu metra a různé velkoobjemové komory, 
byl pro ražbu štol poněkud nevhodný. Délka lafety vrtač-
ky 5,2 m neumožňovala provést oblouky o malých polo-
měrech v navrženém příčném profilu štoly. Bylo nutné 
ražený profil rozšířit a tím vznikaly nechtěné nadvýlomy. 
Projednání tohoto řešení  s investorem bylo jedním 
z náročných okamžiků celé akce. Finové totiž nerozlišují 
v otázce tolerancí přístupové štoly a hlavní trasu. Na štole 
Myllikyllio jsme po cca 300 m byli na úrovni  -42 m  
po hladinou. Štola Koivusari vedená na ostrůvku 
s minimální zástavbou a částečně pode dnem zálivu pře-
cházela ve štolu podél stanice. Kritické místo – kolmá 
rozrážka, si vyžádala vylámání komory široké 17 m. Štola 
podél stanice byla naštěstí přímá a tak po vyražení  50 m 
bylo možno využít navigace vrtačky pomocí  laseru. Tro-
chu komplikované bylo, vzhledem k malému profilu štoly, 
umístění  laseru v horní  části profilu. Jinak by byl ohro-
žen při odtěžování  nakladačem a dampry. Po vyražení  
štol pokračovali kolegové ing. Krchňavý a Vršecký  
ve  vedení ražeb na trase mezi Koivusaari a Karhusaari. 
Ještě při ražbě štol byla konána přípravná měření na pře-
vzaté štole Karhusaari. Tam jsme se opět sešli  s jedním 
místním specifikem. Město Hesinky je vlastně trojměstí - 
Helsinky, Espoo a Vantaa. Každá část má vlastní souřad-
nicový systém a Karhusaari je na rozhraní Helsinky – 
Espoo. Finové to řeší jednoduše, v hraničním pásmu mají 
body souřadnice v obou systémech. Posun systémů je 
cca 30 000 m a rozhodně tomu prospívá být stále ve stře-
hu. Tím jsem na této akci, vzhledem ke komplikovaným 
rodinným poměrům, skončil. 

Další akcí v Helsinkách byly ražené štoly  v prostoru 
výstavby obchodně administrativního centra Kalasatama. 
Jedna štola měla sloužit k přeložce stávajícího teplovodu 
mimo prostor zakládané výškové budovy. Opět minimální 
profil cca 6x6 m, malé poloměry oblouků. Celková délka 
s dvěma odbočeními a jednou T křižovatkou nepřesáhla 
300 m. Prorážka do stávajícího teplovodu byla navržena 
následovně. Na průmětu profilu teplovodu v ražené štole 
provést 9 vrtů ve třech řadách tak, aby po nasazení dia-
mantové pily vznikly kónické bloky. Ty se pak vtáhly 
do štoly a rozbily. Ražená štola byla vedená v úpadu -6 % 
a teplovod ji krosoval kolmo ve 20 % stoupání. Nastavení 
jednotlivých vrtů a odvrtání zabralo 12 hodin. Velmi zále-
želo na citlivé práci vrtaře, neboť  roura teplovodu byla 

cca 20 cm od stěny. Nastavit vrtací ramena a určit délku 
vrtání – docela geodetická lahůdka. 

Druhá štola byla vedena prakticky vodorovně a rovno-
běžně se stávajícím mostem na severní  straně stavební 
jámy. Její využití bylo pro založení pilířů rozšiřovaného 
mostu. Štola cca 250 m dlouhá a z ní vyražené svislé ko-
míny pro jednotlivé pilíře. Z hlediska vedení ražby snadná 
práce. Komplikované bylo pouze vrtání svislých komínů, 
jejichž délka přesahovala maximální dosah použité vrtač-
ky. 

Finální práce na štolách bylo uložení  a změření  od-
vodňovacích drenáží. Po zastříkání následovalo kontrolní 
zaměření profilů, zda je dodržen projektový profil štoly.■ 

LZE PRONAJMOUT DOBÝVACÍ PRO-

STOR?  
Český báňský úřad obdržel žádost o stanovisko, 

ve které bylo uvedeno, že báňské organizaci se v poslední 
době jeví z ekonomického hlediska jako nejvýhodnější si 
příslušné výhradní či nevýhradní ložiska pronajmout. 
K tomu ČBÚ považoval za nutné sdělit, že zmiňovaná 
možnost „nájmu výhradního ložiska“ není v souladu 
se zákonem, když § 5 odst. 2 horního zákona výslovně 
stanoví, že nerostné bohatství, které podle § 5 odst. 1 hor-
ního zákona tvoří ložiska vyhrazených nerostů, tedy vý-
hradní ložiska, je ve vlastnictví České republiky. Držitel 
dobývacího prostoru (DP) nemá k „nájmu výhradního 
ložiska“ zákonnou oporu a tedy není oprávněn tímto vlast-
nictvím České republiky v uvedeném slova smyslu dispo-
novat. 

Dále byla podstatou žádosti řada dotazů směrovaných 
na provádění hornické činnosti (HČ) za situace, kdy orga-
nizace A je držitelem DP, avšak nemá k výkonu HČ 
v daném DP žádné zaměstnance, a tudíž ani není schopna 
HČ vykonávat, a proto se s organizací B smluvně dohodne 
na tom, že druhá organizace bude v daném DP a lomu 
zajišťovat všechny činnosti, tedy těžit, expedovat a prodá-
vat vytěžený nerost, popřípadě další nutné činnosti. 

 
V prvé řadě je nutno vzít v úvahu některá ustanovení 

horního zákona, která se k uvedenému problému vztahují. 
Jde především o ta ustanovení horního zákona, v nichž 
organizací ve smyslu § 5a je výslovně zmíněna organiza-
ce, které byl DP stanoven (a ve spojitosti s § 27 odst. 7 
také organizace, na kterou byl DP smluvně převeden), 
nebo organizace, které ve smyslu věty první § 24 odst. 1 
vzniklo oprávnění k dobývání výhradního ložiska. Jedná 
se např. o: 

 § 24 odst. 1 věta první (Oprávnění organizace k dobý-
vání výhradního ložiska vzniká stanovením DP.), 

 § 31 odst. 1 (Organizace je oprávněna dobývat výhrad-
ní ložisko v DP, který jí byl stanoven.); k tomu je nut-
né dodat, že v případě smluvního převodu DP podle 
§ 27 odst. 7 toto oprávnění přechází na organizaci, 
na kterou byl DP převeden, 

 § 32 odst. 1 (Organizace, jíž vzniklo oprávnění k do-
bývání výhradních ložisek je povinna vypracovat plán 
otvírky přípravy a dobývání těchto ložisek.); je nepo-
chybné, že v tomto případě jde o organizaci, které byl 
stanoven DP nebo která je jeho držitelem. 

 Dále je nutné vzít v úvahu ta ustanovení horního záko-
na, která sice užívají pojem „organizace“ bez bližšího 
upřesnění (i v tomto případě jde nepochybně o organi-
zaci ve smyslu § 5a), avšak i v těchto případech je 
nepochybné, že se jedná o organizaci, které byl DP 
stanoven nebo která je jeho držitelem. V tomto případě 
se jedná např. o: 
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 § 10 odst. 1, který je zařazen v části druhé horního 
zákona nazvané Povinnosti organizace při využívání 
výhradního ložiska, protože je nepochybné, že opráv-
něně může výhradní ložisko využívat jen organizace, 
které ve smyslu § 24 odst. 1 vzniklo oprávnění k dobý-
vání výhradního ložiska, 

 § 24 odst. 10 (Organizace je oprávněna nakládat s vy-
dobytými nerosty v rozsahu a za podmínek stanove-
ných v rozhodnutí o stanovení DP.), 

 § 31 odst. 2 – povinnost oznámit zjištění ložiska jiného 
vyhrazeného nerostu, než pro který byl stanoven DP, 

 § 31 odst. 3 – povinnost zabezpečit další průzkum lo-
žiska v hranicích DP, 

 § 31 odst. 4 – oprávnění zřizovat stavby v hranicích 
DP, 

 § 31 odst. 5 – povinnost zajistit sanaci a rekultivaci 
všech pozemků dotčených těžbou, 

 § 31 odst. 6 – povinnost vytvářet rezervu finančních 
prostředků na sanaci a rekultivaci všech pozemků do-
tčených těžbou, 

 § 32a – povinnost zaplatit úhrady z DP a z vydobytých 
nerostů na výhradním ložisku. 

 V obou výše uvedených případech je nepochybné, 
že práva a povinnosti má organizace A. 
 
Nyní k jednotlivým dotazům. 
 
 

 Která z uvedených organizací je partnerem při 
výkonu vrchního dozoru a další činnosti SBS? 
Výkon vrchního dozoru prováděný orgány státní báň-

ské správy je v daném případě zaměřen na obě organizace, 
i když na každou s poněkud jiným zaměřením. 

Organizace A jako držitel DP a jako oprávněný držitel 
rozhodnutí o povolení HČ, který je oprávněn dobývat vý-
hradní ložisko v daném DP ve smyslu § 31 odst. 1 horního 
zákona, musí plnit své povinnosti, které pro ni vyplývají 
z horního zákona, ze zákona č. 61/1988 Sb., případně 
i dalších právních předpisů a z příslušných rozhodnutí. Jde 
především o to, aby 

 byl vypracován a následně předložen OBÚ plán otvír-
ky, přípravy a dobývání výhradního ložiska a plněny 
další povinnosti vyplývající z § 31 a 32 horního záko-
na, 

 HČ byla vykonávána na základě povolení a v souladu 
s tímto povolením ve smyslu § 24 odst. 1 a § 32 odst. 1 
horního zákona, 

 po skončení těžby byla zajištěna sanace a rekultivace 
pozemků dotčených těžbou ve smyslu § 31 odst. 5 
horního zákona, 

 byly vytvářeny finanční rezervy na sanace a rekultiva-
ce ve smyslu § 31 odst. 6 horního zákona, na důlní 
škody ve smyslu § 37a odst. 1 horního zákona a také 
rezervy podle § 13 zákona o nakládání s těžebním od-
padem a plněny další povinnosti související s tvorbou 
a čerpáním těchto rezerv, 

 byly placeny úhrady ve smyslu § 32a horního zákona, 

 byla jednoznačně smluvně vymezena odpovědnost 
za případné důlní škody ve smyslu § 36 odst. 3 horní-
ho zákona, přičemž odpovědnost za důlní škody mající 
původ nebo vzniklé jako přímý důsledek povolené 
hornické činnosti, včetně důlních škod, které je nutno 
hradit v předstihu ve smyslu § 37 odst. 3 a 4 horního 
zákona, nemůže být přenesena na organizaci B, 

 byla vedena, včas doplňována a uchovávána důlně 
měřická a geologická dokumentace ve smyslu 

§ 10 a § 39 horního zákona a § 14 zákona 
č. 61/1988 Sb., 

 bylo zajištěno plnění podmínek vyplývajících z roz-
hodnutí o stanovení DP, z rozhodnutí o povolení HČ, 
případně z dalších rozhodnutí majících vztah k povole-
né HČ. 
V této souvislosti je nutné zdůraznit zásadu, že organi-

zace A odpovídá za plnění nejen všech uvedených povin-
ností, ale i všech dalších povinností vyplývajících pro ni 
z právních předpisů a z příslušných rozhodnutí, ledaže by 
se odpovědnosti za plnění konkrétních povinností zprosti-
la v souladu s požadavky právních předpisů. 

Organizace B pak odpovídá za to, že při vlastním pro-
vádění HČ budou dodrženy příslušné bezpečnostní předpi-
sy vztahující se k prováděné HČ. Odpovídá i za plnění 
požadavků vyplývajících z pracovně právních předpisů. 

 

 Jsou v daném případě potřeba dva závodní lomu? 

Za bezpečné a odborné řízení prováděné HČ na jed-
nom lomu odpovídá jen jeden závodní lomu, a to v posu-
zovaném případě závodní lomu ustanovený organizací, 
která je držitelem DP a které byla HČ povolena, tedy or-
ganizací A. 

 
 

 Kdo řídí HČ a která z uvedených organizací odpo-
vídá za plnění podmínek rozhodnutí vztahujících se 
k DP a k rozhodnutí o povolení HČ? 
Podle § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. musí organiza-

ce ustanovit „ ... pro každý lom závodního lomu“, který 
odpovídá „za bezpečné a odborné řízení hornické činnos-
ti“. Je tedy zřejmé, že v posuzovaném případě HČ řídí 
závodní lomu organizace, která má HČ povolenou, tedy 
závodní lomu organizace A. Za plnění podmínek rozhod-
nutí vztahujících se k DP a povolení HČ odpovídá organi-
zace A, která je držitelem DP, protože vůči ní rozhodnutí 
směřovala (popřípadě jsou pro ni ve smyslu § 18a zákona 
č. 61/1988 Sb. závazná), a která jako jediná „je oprávněna 
dobývat výhradní ložisko v DP, který jí byl stanoven“, jak 
stanovuje § 31 odst. 1 horního zákona. 

 

 Která z uvedených organizací platí úhrady a která 
z uvedených organizací vytváří zákonné finanční 
rezervy? 
Odpovědnost za plnění povinností vyplývajících 

z § 32a horního zákona, tedy za placení úhrad, stejně jako 
za plnění povinností vyplývajících z § 31 odst. 6 horního 
zákona a povinností vyplývajících z § 13 zákona 
č. 157/2009 Sb., tedy za vytváření rezervy finančních pro-
středků, má organizace A, která je držitelem DP. Těchto 
povinností se organizace A nemůže zprostit ani je přenést 
na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. 

 

 Jak se uvedené problémy mají řešit u nevýhradního 
ložiska? 
U ložisek nevyhrazených nerostů, která jsou ve smyslu 

§ 7 horního zákona součástí pozemku, pokud ovšem nejde 
o ložiska nevyhrazených nerostů, o nichž bylo před naby-
tím účinnosti zákona č. 541/1991 Sb. rozhodnuto přísluš-
nými orgány státní správy, že jsou vhodná pro potřeby 
a rozvoj národního hospodářství podle dosavadních před-
pisů, která se považují nadále za výhradní ložiska, je situ-
ace v podstatě stejná – odpovědnost má organizace, které 
bylo dobývání takového ložiska ve smyslu § 19 zákona 
č. 61/1988 Sb. povoleno. ■ 

Ing. Martin Malíř, ČBÚ 
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K 80. NAROZENINÁM ING. JANA 

FAFEJTY 

Je tomu již 80 let, kdy se narodil dne 27. 5. 1934 
Ing. Jan Fafejta. Celý svůj profesní život zasvětil 
zeměměřictví a důlnímu měřictví. Je absolventem 
Českého vysokého učení technického v Praze. 
Mnoho let pracoval v oblasti geologického 
průzkumu jako důlní měřič. Dnes je společníkem 
a jednatelem v soukromé společnosti GEODET, 
spol. s r.o., geodetické a důlně měřické kanceláři. 
Je držitelem mj. osvědčení o odborné způsobilosti 
pro výkon funkce hlavního důlního měřiče, a rovněž 
oprávnění jako úředně oprávněný zeměměřický 
inženýr. Byl dlouholetým předsedou Komory 
geodetů a kartografů (Zeměměřické komory) 
a v současnosti je jejím členem. 

V roce 1991 se stal členem Společnosti důlních 
měřičů a geologů (SDMG) při jejím založení. Sou-
časně byl v témže roce zvolen členem Rady SDMG 
a do Subkomitétu pro důlní měřictví zastupující 
českou Společnost důlních měřičů a geologů. Patří 
tak k několika z mála zakladatelů naší společnosti, 
kteří v ní dosud aktivně působí. V roce 2005 byl 
oceněn pamětní medailí akademika Františka Čechu-
ry za vynikající práci ve Společnosti DMG a za zá-
sluhy o rozvoj důlního měřictví. Je členem páté od-
borné komise „Důlní měřictví a Ekologie hornické 
krajiny“ Mezinárodní společnosti pro důlní měřictví 

(International Society for Mine Surveiyng - ISM).  

 
Do dalších let mu přejeme mnoho zdraví a spoko-

jenosti! 

 

Ještě jako předseda Komory geodetů a kartografů ve Skalském Dvoře  

Z exkurze na X. kongresu ISM ve Fremantlu v Austrálii v roce 1997 
(zleva: doc. Emil Gavlovský, Ing. J. Fafejta, Yu Changxing z Číny - 
prezident ISM v letech 2000-2004) 

Redakční rada Bulletinu 
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80 

27.5.1934 
Ing. Jan Fafejta 
Geodet, spol .s r.o., Praha 4 

POLÉVKA Z HLÍVY ÚSTŘIČNÉ 

 Ingredience: 
 30 dkg hlívy ústřičné 

 1 velká cibule 

 1 ks petržele 

 1 větší mrkev 

 kousek celeru 

 2 stroužky česneku 

 2 lžíce sádla 

 sladká mletá paprika 

 2 lístky bobkového listu 

 černý pepř, drcený kmín 

 mleté nové koření 

 maďarské gulášové koření  

 majoránka 

 sůl 

 Postup: 

Do hrnce s rozpuštěným sádlem (1 rovná lžíce) vloží-
me nadrobno nakrájený česnek, necháme zavonět a hned 
přidáme nakrájenou cibuli. Krátce orestujeme a hned při-
dáme nastrouhanou petržel, celer a  mrkev. Dusíme 
v otevřeném hrnci tak dlouho, až se šťáva ze zeleniny od-
paří. Pak nasypeme do hrnce na širší proužky nakrájenou 
hlívu ústřičnou. Kloboučky hlívy krájíme napříč. Dusíme 
10 minut.  Přidáme trošku soli, okořeníme špetkou pepře, 
špetkou nového koření, půl lžičkou drceného kmínu 
a nakonec dáme dva kousky bobkového listu. Zalijeme 
jedním litrem vývaru (drůbeží, hovězí a nebo může být 
i z kostky) a vaříme 30 minut. Polévku dochutíme maďar-
ským gulášovým kořením (můžeme dát pálivé i nepálivé, 
jak kdo má rád). Dodá polévce výbornou chuť. Do malého 
kastrolku dáme lžíci sádla, zahřejeme, přidáme vrchova-
tou lžičku sladké mleté papriky, krátce zpěníme a nalijeme 
do polévky. Pozor papriku nesmíme přepálit, jinak zhořk-
ne. Na závěr dochutíme rozdrcenou majoránkou. 

 
Přejeme dobrou chuť! 

 

70 

13.4.1944 
Ing. Jiří Kloš 
Palivový kombinát Ústí,s.p. 

50 

22.5.1964 
Ing. Martin Malíř 
ČBÚ Praha 

23.8.1964 
Jan Bayer 
Severní energetická a.s. 

60 

24.6.1954 
Jitka Kripnerová 
Vršanská uhelná, a.s. 

7.7.1954 
Ing. Vlastislav Stoklasa 
Báň.a měř.služby,Blatná v.o.s. 

8.8.1954 
Ing. Jan Cvilink 
OKD, a.s., Důl Lazy 

65 

29.8.1949 
Miroslav Přibil 
SD, a.s. Doly Nástup Tušimice 

45 

12.7.1969 
Jana Pavlíčková 
SD, a.s. Doly Nástup Tušimice 

Řešení ze strany 1. 

AKTÉŘI AKTÍVY BANÁN BAREL DESERT DÍŽE FELIX IDEÁL 
IDYLY IKONY ISTANBUL KAFE KAKOST KAPRÁL KRYSA MAREK 
NUMERO ORÁČI OSINEK PAKA PAKET PARADOX PENTLE 
SAMCI SAMOPAL SIBIŘ SKREČ SLEDY SPÁD TALON TARANKA 
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