
  

 

   

Vážené kolegyně a kolegové, 

 jak už bývá zvykem, s nastávajícím podzimem 

přichází i další konference SDMG a to tentokrát 

devatenáctá. Někteří dostanou toto číslo bulletinu 

do rukou právě na probíhající konferenci 10. - 

12. 10. 2012 v historickém městě Jihlavě, založeném ve 

13. století jako hornické s těžbou stříbra. Jihlava je od 

roku 1982 městskou památkovou rezervací a od roku 2000 

centrem Kraje Vysočina. 

Sborník konference bude opět tištěný a referáty jsou 

recenzovány. Děkujeme všem, kteří se na recenzích podí-

leli, a zároveň děkujeme všem těm, kteří samotné články 

napsali. 

 Významnou událostí tohoto roku bylo zasedání 

40. prezídia Mezinárodní organizace důlních měřičů 

(ISM) ve  dnech 10. - 13. 9. 2012 v ruském Jekatěrinbur-

gu, kam se sjeli důlní měřiči z celého světa. Zasedání se 

zúčastnili tři členové rady SDMG. Bližší informace o sa-

motném průběhu prezídia  najdete v tomto čísle. 

 V závěru nám dovolte opakovaně Vás požádat 

o přispění články s poznatky a zkušenostmi ze svých pra-

covišť a firem, se kterými by bylo vhodné seznámit Vaše 

kolegy prostřednictvím Bulletinu Společnosti důlních mě-

řičů a geologů. 

 A nezapomeňte - úspěch a činnost Společnosti zá-

visí na dobrém finančním základě - takže jako vždy připo-

mínáme, nezapomeňte zaplatit členské příspěvky! 

Redakční rada bulletinu  SDMG 

   

SLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEM   OBSAH...OBSAH...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 

 

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

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba 

Členské příspěvky: 

Dovolujeme si Vás upozornit, že od letošní-

ho roku 2012 se platí členské příspěvky ve vý-

ši 300 Kč ! 

 
 číslo účtu: 10836071/0100 

 GEODETICKÉ PRÁCE NA TUNELU 

B L A N K A -  R A Ž E N Ý  Ú S E K 

KRÁLOVSKÁ OBORA  2 
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8 
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2 

 Zasedání prezidia ISM 

v Jekatěrinbugu 
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G E O D E T I C K É  P R [ C E G E O D E T I C K É  P R [ C E 

NANA  TUNELU BLANKATUNELU BLANKA--  RAŽENÝ RAŽENÝ 

ÚSEK KR[LOVSK[ OBORAÚSEK KR[LOVSK[ OBORA    

Pokračování z čísla 2/2012 

Geodetické pr{ce na definitivním ostění: 

Vytyčování je mnohem různorodější než 

na ražbách a provádí se na více pracovištích 

současně. Zároveň probíhají izolační a armovací 

práce, betonáž spodní a horní klenby. Rozpraco-

vanost díla je zhruba 500m na každém tunelu 

a výstavba postupuje na všech pracovištích stej-

ně rychle kupředu. 

 Jako stabilizace podrobné vytyčovací sítě 

nám slouží opět plastové hranoly. Nejprve ty 

z ražby, ale s postupem výstavby dochází k je-

jich zakrytí izolací, a je nutné body včas a pečli-

vě přesazovat a přeměřovat do betonových kon-

strukcí. Měření bodového pole již probíhá stan-

dardně v řadách a skupinách ze stativu. 

 Izolace tunelu je pomocí podélných a příč-

ných pasů umístěných v místě budoucích dila-

tačních spár, rozdělena na 10m a 12m dlouhé 

sekce. V každém z nich pak postupně probíhá 

armování a samostatná betonáž jednotlivých 

částí. 

 Na každou tuto sekci připadá zhruba padesát 

vytyčených a kontrolovaných bodů. Poloha kaž-

dého z nich je závislá na spádu tunelu, a na výš-

ce ve které se nachází. Veškeré vytyčovací práce 

probíhají v oblouku nebo přechodnici, v pro-

měnlivém spádu, na spárách které nejsou svislé, 

ale kolmé na niveletu tunelu. Většina vytyčova-

cích prvků je počítána na stavbě dle aktuální po-

třeby. 

 Práce jsou rozděleny na již zmíněnou 

spodní a horní klenbu. Spodní se betonuje po-

mocí manuálně posouvaného bednění a horní 

pomocí hydraulického bednícího vozu, který se 

pomocí vlastního elektromotoru pohybuje 

po kolejnicích. Využití tohoto vozu umožňuje 

každých 30 hodin betonovat jednu sekci. Urov-

nání bednění geodetem, probíhá v čele každé 

sekce vůči teoretickým profilům podobně jako 

na ražbách. Tolerance na přesnost výstavby jed-

notlivých konstrukcí jsou různé, ale řádově se 

pohybují od 10mm do 30mm. 

 V ražbách jsem se téměř nezmínil o objek-

tech vzduchotechniky. Svou velikostí a umístě-

ním pod zástavbou jsou výjimečné, ale teprve 

v „definitivách“, v systému propojení jednotli-

vých navzájem se křížících a protínajících se 

kanálů a šachet, se značí jejich ojedinělost. Prů-

niky jednotlivých tvarů jsou dopředu připravo-

vány a konzultovány s projektantem a na zákla-

dě získaných informací připravovány matema-

tické základy pro vytyčované objekty. 

 V současné době probíhá na většině praco-

višť definitivního ostění již jen zaměřování sku-

tečných stavů a jejich následné kancelářské 

zpracování. 

 

 U běžného silničního tunelu podobné délky 

je zadávána jedna hlavní trasa pro každý tubus 

a teoretických profilů je v celé trase maximálně 

20. Na tomto tunelu počet zadávaných tras, pro-

filů, počítaných a vytyčovaných bodů několika-

násobně převyšuje standardní projekt podzemní-

ho díla. Doposud bylo během výstavby vytyčeno 

na tunelu Královská obora přes 200000 a zamě-

řeno přes 500000 bodů a na čtyřiceti různých 

trasách zadáno přes 300 různých teoretických 

profilů. Vše v nepřetržitém 24 hodinovém pro-

vozu ve kterém se navzájem střídá 12 geodetů.■ 

Tomáš Kárník 

TTIPIP  NANA  VÝLETVÝLET  ––  HORNICKÉHORNICKÉ  KKRKONOŠERKONOŠE    

Většina z nás považuje Krkonoše za nejzná-

mější české pohoří, vyhledávané milovníky let-

ních i zimních sportů. V rámci dovolené, ale tře-

ba též jen při víkendovém výletu, se návštěvník 

může také seznámit s méně známou minulostí 

i současností zdejšího hlubinného i povrchového 

dobývání. Další řádky nabízí některé příležitosti, 

podpořené Evropským fondem pro regionální 

rozvoj. (V textu byly použity některé z údajů 

informačních brožurek a panelů níže zmíněných 

naučných stezek. Foto autor.)  

První zmínka o dolování zlata na úpatí Rý-

chor pochází z roku 1012, historici však předpo-

kládají exploataci podzemního bohatství již Kel-

ty a Slovany. K největšímu rozmachu došlo 

v 16. století, těžilo se zejména zlato, měď, stří-
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bro a železné rudy. 

K významným středis-

kům patřily Herlíkovi-

ce, Svatý Petr, Obří 

důl, Černý Důl, Hor-

n í  R o k y t n i c e 

a připomínají se též 

Karpacz a Kowary v 

P o l s k u .  H i s t o r i k 

Kašpar ze Šternberka 

ve svém Nástinu dějin 

českého hornictví 

( 1 8 3 8 ,  p ř e k l a d 

V. Síbrta, Příbram 1984) píše: „Severovýchodní 

horský val (Čech) se jeví chudší na kovy …, 

přesto se vyskytují na jeho východním křídle 

v Krkonoších zlatá rýžoviště s doly na Rýcho-

rech a v Černém Dole a doly ve Vrchlabí, Sva-

tém Petru, Harrachově a Rudníku, které pravdě-

podobně nikdy nedávaly velký výtěžek.“ A zřej-

mě platí i jeho výrok z roku 1836: „Dějiny hor-

nictví jsou vnitřně spojeny s dějinami země na-

tolik, že není možné je od sebe oddělit“.  

Pravděpodobně nejnavštěvovanější lokalitou 

východních Krkonoš s hornickou minulostí je 

Obří důl v Peci pod Sněžkou. Dobývání rud je 

prokazatelně doloženo v 15. století. V masivu 

Sněžky bylo vyraženo zhruba 7 km důlních cho-

deb; v letním období je od roku 2004 turisticky 

přístupná část důlního díla Kovárna. Méně zná-

mé asi je, že první měření převýšení vrcholu 

Sněžky právě nad Obřím dolem provedl roku 

1560 maršajder Jiřík z Řásné, který je též auto-

rem mapy (první s českým popisem) zarážky 

Panské jámy (1538), která patří k vrcholům kut-

nohorské kartografie. Autorem půvabné kresby 

Obřího dolu na obr. 1 je známý český kartograf 

a geodet prof. Karel František Edvard rytíř Ko-

řistka (1825-1909). 

Městys Černý Důl byl 

založen ve středověku 

p r a v d ě p o d o b n ě 

v souvislosti s těžbou 

zlata. (Ve znaku obce 

jsou hornická kladívka 

ve vavřínovém věnci.) 

N á v š t ě v n í k ů m  j e 

k dispozici informační 

středisko, nedávno bylo 

poblíž náměstí zřízeno 

Muzeum podzemí Krkonoš a severním směrem 

od městyse u soutoku říčky Čisté 

a Rašelinového potoka zhruba kilometr dlouhá 

naučná stezka Berghaus o historické těžbě rud 

a novodobém průzkumu uranového ložiska. 

Na severním okraji obce je obnovená (lépe řeče-

no: nově postavená na původním místě) kaplič-

ka patronky sv. Barbory, která leží zhruba upro-

střed stejnojmenné pětikilometrové naučné 

stezky. Interiér je zdoben freskou, provedenou 

starou technikou malby pigmentem do vlhkého 

štuku, evokující tehdejší styl. Ukázka je na obr. 

2. (Obdobně byly na západním okraji obce re-

konstruovány kaple sv. Kříže a kaple sv. Micha-

la, u níž je jako autorka fresky uváděna 

K. Krhánková.) 

Hornickou současnost představuje více než 

dvěstěletá tradice těžby a zpracování vápence. 

Vápenec z Černého Dolu byl používán při vý-

stavbě císařských pevností Hradec Králové 

a Ples (dnešní Josefov). Těžba se zejména rozví-

jela od poloviny minulého století.  

Z náměstí vychází další dvě naučné stezky. 

Delší z nich (3,7 km) vede okolo rozlehlého lo-

mu (obr. 3), provozovaného Krkonošskými vá-

penkami v Kunčicích nad Labem, a.s. (KVK). 

Součástí lomu je unikátní nákladní lanovka 

s nekonečným oběžným lanem a odpojitelnými 

vozíky, která od roku 1963 bez přerušení dopra-

vuje materiál do 9 km vzdálených Kunčic. Podle 

dostupných údajů bude těžba ukončena 

v několika následujících letech, protože rozšíře-

ní lomu do stran není možné z ekologických dů-

v o d ů .  S t e z k a 

za dobrého počasí 

nabízí i krásné kra-

jinné výhledy. 

Do této naučné 

stezky je v závěru 

vložena tzv. Vápe-

nická stezka (0,8 

km), která seznamu-

j e  s  počátk y 

a vývojem těžby 

a zpracování vápen-

ce až po současnost. Z předindustriálního obdo-

bí se zachovala jedna ze zemních pecí na pálení 

vápna, používaných místními obyvateli. Zakla-

datelem průmyslového vápenictví se stal roku 

1844 A. Renner z nedalekých Tetřevích bud. 

První průmyslovou pec postavila v 70. letech 

19. století pruská firma Otte & Hoffmann, kon-

kurenční boj rozhodl ve svůj prospěch Rennerův 

nástupce Werner výstavbou šachtové pece 

s nepřetržitým provozem (obr. 4). Starý lom, 

provozovaný ještě počátkem minulého století, 



Strana 4 BULLETIN SDMG 

je rozlohou i fotografiemi dokumentovanou 

technikou dobývání kontrastem nedalekého lo-

mu KVK. 

Přijďte se podívat. Samozřejmostí je hustá síť 

cyklotras a možnost výběru občerstvení a ubyto-

vání; některé z hotelů a penzionů svými názvy 

stále připomínají výše zmíněnou historii. ■ 

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. 

ZZ A S E D [ N ÍA S E D [ N Í   P R E Z I D Í AP R E Z I D Í A   I S M I S M 

VV  JJEKATĚRINBUGUEKATĚRINBUGU  

40. zasedání prezídia mezinárodní společnosti 

důlních měřičů (ISM) probíhalo ve dnech 10. – 

13. září 2012 na Uralské státní báňské univerzitě 

v Jekatěrinburgu v Rusku (obr. 1). 

Jekatěrinburg  (obr. 2, 3), v období Sovětské-

ho svazu Sverdlovsk, je centrem středního Rus-

ka a tím i první hlavní zastávkou vlaku v jeho 

asijské části. Město bylo založeno v roce 1723 

v období, kdy se šířily první zvěsti o nedozírném 

přírodním bohatství zauralska. Jeho poloha byla 

zvolena tak, aby bylo umístěno strategicky mezi 

těžebními oblastmi na Urale a Sibiři. Avšak 

město vešlo do povědomí světa spíše kvůli to-

mu, že v jednom z jeho domů byla bolševiky 

dne 17. července 1918 zavražděna rodina po-

sledního ruského cara Mikuláše II. Rozkládá se 

na řece Iseť (přítok Tobolu) při východním 

(asijském) úpatí střední části pohoří Ural. 

Jekatěrinburg je třetí nejlidnatější město rus-

ké federace a nechává si hrdě říkat „Perla Uralu“ 

a o zdejších lidech se tvrdí, že jsou laskavější 

a přívětivější než třeba v Moskvě nebo v Petěr-

burgu. Ze své zkušenosti to může potvrdit nejen 

česká tříčlenná delegace, ale i delegace ostatních 

zemí (z Mongolska, Německa, Ukrajiny, Ru-

munska, USA, JARu, Austrálie, Švédska, Kaza-

chstánu). Profesor Mirnyj z Ukrajiny své příjem-

né pocity vyjádřil jednou větou, cituji „Это 

было настолько приятно, что сейчас кажется 

одним мигом.“ K tomu nemusím jistě nic dodá-

vat.  

10. 9. 2012 - pondělí 

Po náročné cestě, někteří nevyspalí a unave-

ní, dospávali, ti čilejší zvládli i registraci. Ale 

obr. 3   Jekatěrinburg 

◄ obr. 4  Křemen 

► obr. 5   Zlato 

obr. 1  Uralská státní báňská univerzita Jekatěrinburg 

obr. 2   Jekatěrinburg – pohled z vyhlídky 
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odpolední program probral i ty nejvíce unavené. 

Nejdříve to byla návštěva uralského geologické-

ho muzea, které je součástí Uralské státní báň-

ské univerzity.  Jde o regionální muzeum, kde se 

nacházejí kamenné „poklady“ výhradně uralské-

ho původu. To nejlepší, co příroda dala na Ura-

le, se v posledních desetiletích soustřeďuje 

v těchto sbírkách (obr. 4). Při tvorbě muzejních 

expozic se účastnily geologické a těžební podni-

ky z Uralu. Uralské Geologické muzeum je jed-

ním z nejlepších regionálních muzeí na světě. 

Prohlédnout si poklady (obr. 5) a několik kous-

ků historických měřických přístrojů (obr. 6) to-

hoto muzea můžete i na těchto stránkách  

w w w . u r s m u . r u / g e o l o g i c a l - m u s e u m /

photogallery.html. 

 

Další cesta nás zavedla k Chrámu na krvi 

(obr. 7). Chrám byl vybudován na místě caro-

vraždy v roce 2003. Pro vysvětlení uvádíme: 

Během ruské revoluce byl ve městě internován 

sesazený car Mikuláš II. s rodinou. Dne 17. čer-

vence 1918 byla carská rodina z rozkazu rudého 

komisaře Sverdlova postřílena, aby se jí ne-

zmocnily blížící se československé legie. 

Na místě Ipaťjevova domu, kde k vraždě došlo, 

dnes stojí pravoslavný Chrám na Krvi rusky 

„Храм на Крови“.  

11. 10. 2012 - úterý - jedn{ní prezídia 

Jednání zahájil prezident ISM prof. Axel 

Preusse z Německa. Přivítal všechny zúčastněné 

a poté se ujal slova děkan univerzity a vedoucí 

katedry důlního měřictví prof. Viktor Alexan-

drovič Gordějev. Představil významné hosty a to 

prvního náměstka ministra průmyslu sverdlov-

ské oblasti Valerije Vasiljeviče Turlaeva a rek-

tora univerzity prof. Nikolaje Petroviče Kosare-

va. Z projevů těchto dvou osobností jsme se do-

zvěděli mimo jiné, že roční náklady na studium 

na univerzitě v Rusku přijde na 3000 dolarů, 

kdežto v USA na 17 000 dolarů.  Na Institutu 

důlního měřictví pracuje 48 vědců – učitelů 

a studentů důlních měřičů mají celkem 500. 

Z toho studentů denního studia 380. Po vystou-

pení významných hostů následovalo pracovní 

zasedání podle programu, který najdete 

na www.ism.rwth-aachen.de/index.php/ism-

presidium/2012meeting. 

S informací o připravovaném 15. kongresu 

ISM vystoupili ředitel (organizátor) Ing. Joa-

chim Deutschmann a po něm si vzal slovo 

Ing. Norbert Bennecke. Kongres se bude konat 

16. – 20. září 2013 v SRN v městě Cáchy 

(Aachen) a bude probíhat současně s konferencí 

EUR (Energie und Rohstoffe, angl. Energy and 

mining) . Jednacími jazyky budou jazyk anglic-

ký a prezentace mohou probíhat i v ruštině. Uví-

tací ceremoniál se bude konat na radnici v koru-

novačním sále Karla Velikého.  Důležitým ter-

mínem v souvislosti s kongresem je zaslání abs-

traktu do 1. 12. 2012, registrace do 15. 1. 2013, 

referáty do 17. 5. 2012 a vložné pro členy činí 

700 eur. Registrace je možná na webových 

stránkách (obr. 8) www.ism-germany-2013.de. 

 

Po obědě jsme se vydali autobusem do Ural-

ské báňsko hutnické společnosti (UMMC, Ural 

mining and metallurgical company). Jedná se 

o velkou společnost, která zaměstnává 100 000 

lidí a má 20 miliard Euro tržeb za rok. UMMC 

obr. 6   Historické měřické přístroje 

obr. 7   Chrám na krvi 

obr. 8   Náhled na www.ism-germany-2013.de 

http://www.ursmu.ru/geological-museum/photogallery.html
http://www.ursmu.ru/geological-museum/photogallery.html
http://www.ism.rwth-aachen.de/index.php/ism-presidium/2012meeting
http://www.ism.rwth-aachen.de/index.php/ism-presidium/2012meeting
http://www.ism-germany-2013.de
http://www.ism-germany-2013.de
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se specializuje v několika oblastech, které jsou 

spojeny do jednoho technologického řetězce. 

K těženým surovinám patří zinek, telur, stříbro, 

zlato a měď. K produktům této velké společnosti 

patří např. radiátory, ohřívače, zvedáky, elektro-

technické výrobky (kabely, vodiče, šňůry), vý-

robky ze železa (válcovaná ocel), výrobky sta-

vebního průmyslu (cihla, drcený kámen, kera-

mické dlaždice). My jsme si prohlédli proces 

tvorby zlatých cihel (obr. 9, 10). 

Velmi zajímavá byla prohlídka výroby mědi. 

Prošli jsme celým výrobním procesem od elekt-

rolýzy, po výrobu měděných tabulí (obr. 11), 

následně drátů od průměru 1 cm až po tenké mě-

děné dráty (obr. 12), které se používají na výro-

bu transformátorů a nakonec jsme prošli i výro-

bou měděných součástek, používaných ve zbroj-

ním průmyslu.  

obr. 14   Památník 2. světové války 

obr. 13   Vojenské muzeum 

obr. 9   Odlévání zlatých cihel 

obr. 10   Hotové zlaté cihly 

obr. 11   Měděné tabule 

obr. 12   Měděné dráty 
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Na závěr prohlídky UMMC jsme byli zave-

deni do vojenského muzea (obr. 13) a památníku 

2. světové války (obr. 14). Firma totiž patřila 

mezi nejvýznamnější dodavatele zbraní pro so-

větskou armádu – a patří i dnes 

k nejdůležitějším vojenským výrobcům. 

12. 9. 2012 - středa 

Středa 12. 9. byla věnována exkurzím. Vyjíž-

díme z Jekatěrinburgu a asi po deseti kilomet-

rech přijíždíme před komplex Ganina Jama. Je 

to mužský pravoslavný klášter, proto sem ženy 

nesmí v kalhotách a bez přikrývky hlavy. Pů-

vodně zde byla šachta, do které byla vhozena 

těla příslušníků zastřelené rodiny cara Mikuláše 

II. Vcházíme dovnitř. Hned za branou probíhají 

čilé stavební práce. Jako první se na nás dívá 

busta cara (obr. 15).  

Jsou zde roubené kostelíky, jehož zlaté věžič-

ky září a je jich tady sedm. 

 

Přicházíme přímo k místu, kde je ona osudná 

jáma.  Kolem ní je postaven chodníček se stříš-

kou a jediné co zde je, je drobný kámen 

s vytesaným textem a obraz cara o velikosti for-

mátu A3 (obr. 17). 

Poslední zastávkou dne byla prohlídka hrani-

ce mezi Evropou a Asií (obr. 18). 

13. 9. 2012 - čtvrtek - jedn{ní 

Jednání prezídia ISM pokračovalo vystoupe-

ním Ing. Andrewa Jarosze z Austrálie.  Byla po-

dána informace o plánovaném 16. kongresu 

ISM, který proběhne v Brisbane v Austrálii 

v roce 2016. Vložné je již stanoveno na 800 eur. 

Dále byl stanoven sled konání presidii ISM 

v dalším období. 

40. zasedání prezídia ISM bylo ukončeno od-

poledne. Večeře na rozloučenou se nesla ve vel-

mi přátelském duchu a neformální diskuse by 

jistě trvala o mnoho déle, kdyby většinu zahra-

ničních účastníků nečekalo brzké ranní vstávání 

a odjezd na letiště – tak „до свидания“ Jeka-

těrinburg.■ 

Redakční rada 

obr. 16 Jeden z kostelíků 

obr. 17   Památníček připomínající osudnou událost 

obr. 18   Hranice Evropa - Asie 

obr. 15   Busta cara Mikuláše II 
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SPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEK   

Jménem redakce a všech důlních 

měřičů a geologů přejeme oslavencům 

a jejich rodinám pevné zdraví a mnoho 

úspěchů do dalších let! 

65 

7.9.1947 
Ing. Jan Ratiborský, CSc. 

ČVUT Praha 

VVEPŘOVÉEPŘOVÉ  PL[TKYPL[TKY  SS  JAHODOVOUJAHODOVOU  

ČATNÍČATNÍ  

Čatní též čatný (původně hindsky चटनी, 
anglicky chutney) je tradiční pochutina indické 

kuchyně, dochucující základní jídlo. Ostré čatní 

dobře doplňuje fádní pokrm a jasnou barvou 

zdobí stůl. Má široké spektrum chutí, od ostré, 

pikantní po lahodnou, více sladkou. Na Západě 

je dostupné v hotové formě, prodávané 

ve skleničkách, v Indii se připravuje většinou 

čerstvé, často ze sezónních plodin. 

Ingredience pro dvě osoby: 

 2 centimetrové plátky  vepřové kýty (jeden plátek 

může být 10 dkg, 15 dkg, podle toho, o jak 

vydatné strávníky jde) 

 30% tvrdý sýr  (na dva plátky stačí 10 dkg) 

 pažitka na ozdobení 

 čatní: 10 - 15 dkg čerstvých jahod, zelená cibulka

(2 x 15 cm), sladkokyselá chilli omáčka, sůl, 5 cl 

(velká "půlka") červeného vína, 1 lžička sojové 

omáčky 

 

 

Příprava: 

Vepřové plátky naklepeme, osolíme, pokapeme 

olejem a necháme odpočívat. Stačí pouze trošku soli. 

Čatní pak masu dodá chuť. 

Příprava jahodového čatní. Nakrájíme na malé 

kousky zelenou cibulku a podusíme. Přidáme 

na malé kousky nakrájené čerstvé a umyté jahody. 

Dále přidáme 1 lžíci sladkokyselé chilli omáčky, 

1 lžičku sojové omáčky a vaříme 2 minuty 

bez přikrytí. Pak přidáme červené víno a vaříme 

další dvě minuty. 

Naložené plátky položíme na rozpálenou pánev 

a restujeme na každé straně maximálně 2 minuty - 

čím silnější plátek, tím se doba restování prodlouží. 

Pokud dobu nedodržíme, maso ztvrdne a nebude 

vám chutnat. Hotové dáme na talíř, dáme půlku 

dávky čatní a posypeme strouhaným sýrem. Ten se 

teplem rozpustí, anebo na pár vteřin dáme 

do mikrovlnné trouby. Nakonec ozdobíme 

nasekanou pažitkou nebo petrželkou. Podáváme 

s bramborem vařeným, šťouchaným, americkým, 

atd.  

Dobrou chuť přeje redakční rada 

55 

3.8.1957 
Ing. Zdeněk Hanák 

OKD, a.s., Důl Lazy 

40 

26.9.1967 
Ing. Jiří Bláha 

Coal Service, a.s. 

60 

14.9.1952 
Ludevít Moravec 

VŠB-TU Ostrava 

45 

4.8.1972 
Ing. Světla Vojtišková 

Coal Service, a.s. 
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