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 Vydává Společnost důlních měřičů a geologů   

Vážené kolegyně a kolegové, 

 

redakční rada Bulletinu SDMG se s Vámi setkává v tomto 

roce již po druhé a to s malou změnou ve svém složení. 

Tvorbou Bulletinu SDMG byla pověřena Venda Sládková, 

která se již stará o aktualizaci webových stránek Společ-

nosti. Doufáme, že se Vám malé změny, které jsou patrné 

již i v tomto čísle, budou líbit. Příspěvky, které budete 

chtít publikovat v dalších číslech Bulletinu, posílejte na 

adresu sladkova.venda@seznam.cz. Budeme vděčni za 

jakýkoliv nápad a informaci. 

Jinak dovolené se blíží a tím i potřeba odpočinout si od 

každodenního shonu. Přiblížil se, nebo vlastně spíše na-

stal, také i termín podávání přihlášek na 17. konferenci 

SDMG. Termín byl stanoven na 30. 6. 2010, což někteří 

členové zaregistrovali, ale většina pozapomněla. Možná 

díky tomu, že jsme termín stanovili o měsíc dříve, než 

tomu bylo zvykem v minulosti. Proto podávání přihlášek a 

anotací k referátům prodlužujeme do 16. 7. 2010. Termín 

odevzdání referátů zůstává stejný tj. do 13. 8.2010. Těší-

me se na Vás při zahájení konference dne 12. 10. 2010 - 

v regionu dobrého vína a pohody – v Hodoníně (hotel 

Panon). Informace najdete i na  www.sdmg.cz. 

 

 

Vážené dámy a páno-

vé, přejeme Vám hez-

ké prožití prázdnin a 

dovolených, hodně 

sluníčka, kterého bylo 

letos poskrovnu, plné 

košíky hub houbařům 

a rybářům dobré muš-

ky. 
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  PPRACOVNÍRACOVNÍ  SETK[NÍSETK[NÍ  KOMISÍKOMISÍ  ISM ISM 

VV  OOSTRAVĚSTRAVĚ  

Ve dnech 21. - 22. 6. 2010 proběhlo v areálu 

Vysoké škole báňské – TU Ostrava jednání zá-

stupců komisí ISM a členů rady SDMG. 

Vzhledem k obrovské konkurenci právě probí-

hajícího mistrovství světa v kopané (navíc neda-

leko v Polsku proběhl ve stejném termínu národ-

ní kongres polských důlních měřičů) nakonec 

přijeli navzdory včasnému oznámení termínu jen 

čtyři zahraniční účastníci. Celkem se jednání 

zúčastnili: 

 Mike Livingstone Blevins – president ISM 

(Jihoafrická republika) 

 Ralf Schulte – předseda komise č. 1 ISM 

(SRN) 

 Nornert Benecke – předseda komise č. 3 ISM 

(SRN) 

 Stanislav Topalov – člen komise č. 2 a 4 ISM 

(Bulharsko) 

 Martin Vrubel – předseda komise č. 5 ISM a 

místopředseda SDMG 

 Dana Sládková – člen komise č. 5 ISM a člen 

rady SDMG 

 Martin Malíř – člen rady SDMG 

 Antonín Jahn – člen rady SDMG 

 Zdeněk Hanák – člen rady SDMG 

 Vilém Středa – člen rady SDMG 

 Lenka Vlčková – host 

 Lukáš Růžička – host 

Účastníky přivítal jako první Ing. Martin Vrubel 

a pak předal řízení jednání presidentovi ISM 

M.Livingstone-Blevinsovi. Po prezenci a schvá-

lení programu jednání uctili přítomni minutou 

ticha památku v loňském roce zemřelého býva-

lého presidenta a vicepresidenta Dr. Kálmána 

Barátosiho. 

Dalším bodem programu byly informace jednot-

livých předsedů komisí ISM o práci jednotli-

vých komisí od posledního společného jednání, 

které proběhlo na Univerzitě v Exeteru (Anglie). 

Dr. Schulte informoval o spolupráci ISM na se-

psání celosvětové příručky o hornictví, kterou 

zajišťuje SME (Mezinárodní společnost pro hor-

nictví, metalurgii a těžbu) s tím, že největší část 

textu za ISM dodal Dr. Andrew Jarosz 

z Austrálie. Ing. Benecke informoval o snaze 

získat co možná nejvíce názorů členů své komi-

se č. 3 na budoucnost práce ISM i jednotlivých 

komisí prostřednictvím dotazníku. Vyhodnocení 

odpovědí 7 členů komise (ze tří států) pak de-

monstroval prostřednictvím prezentace. Není 

bez zajímavosti, že pro většinu členů ISM je nej-

důležitější předávání zkušeností, možnost získat 

od kolegů z praxe informace o zavádění nejno-

vější techniky. Za to, co je moc nezajímá, pova-

žují mezinárodní standardizaci a práci na pod-

kladech pro ni. 

President ISM potom vyvolal diskusi na téma 

jak získat pro práci v ISM mladé důlní měřiče. 

Ing. Vrubel vyslovil přesvědčení, že mladé pe-

dagogy a vědce lze postupně získat tím, že jim 

ISM pomůže v možnosti publikovat ve význam-

ných světových odborných časopisech. To je 

kromě peněz na možné vycestování na akce ISM 

to nejdůležitější – neboť jejich kariérní postup je 

závislý právě na publikování v periodikách 

s vysokým odborným kreditem. Po následné dis-

Úvodní slovo Ing. Martina Vrubla 

M.Livingstone-Blevins 
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kusi a návrzích ohledně elektronické komunikace 

v rámci ISM (blog na internetových stránkách 

ISM - http://www.ism.rwth-aachen.de/ , využití 

programu Skype) byl zahájen blok odborných 

příspěvků: 

1. Mine surveying in mining legislature of the 

Czech state (Vrubel) 

2. Education on Faculty of Mining and Geology 

(Novosad) 

3. Student´s possibilities and his studying in a 

foreign country (Vlčková) 

4. Surveying in tunneling the Dobrovského tun-

nel (Růžička) 

5. 3D Laser Scannerg in Underground Coal Mi-

ning  (Benecke) 

Blok přednášek byl přerušen návštěvou 

„Geologického pavilónu“, kde Ing. Miloš Duraj 

provedl účastníky po sbírkách, včetně výkladu 

v češtině i angličtině.  

Po ukončení bloku přednášek zavedl Ing. Vrubel 

zahraniční účastníky do sbírek historických mě-

řických přístrojů Akademika Čechury a seznámil 

je s historií výroby měřické techniky v Českých 

zemích a vzniku sbírek. 

 

Večer se všichni sešli v restauraci „Bílý kartáč“ 

kde v průběhu večeře pokračovala výměna zkuše-

ností a diskuze na téma ISM. 

Úterý 22. 6. 2010 bylo rezervováno pro technické 

exkurze. První byla prohlídka národní kulturní 

památky dolu Michal v Ostravě - Michálkovicích. 

Průvodce nás seznámil s „cestou horníka“ od 

vstupu do areálu až ke sfárání a podal mnoho 

technických a organizačních informací týkající se 

těžby na tomto dole. Důlní měřiče zaujala přede-

vším historická kancelář důlně-měřického a geo-

logického oddělení. Zajímavý byl výklad týkající 

se historie dolu až po jeho uzavření v roce 1992. 

Následoval přesun do hornického muzea OKD na 

Landeku, kde účastníci „sfárali“. Rovněž zde se 

dočkali zasvěceného výkladu. 

  

Ne, to nejsou gambleři u hracích automatů! To 

jen účastníci jednání si se zájmem prohlížejí 

sbírky v geologickém pavilónu 

Diskuse v restauraci Bílý Kartáč (zleva - Topalov, 

M.L.Blevins, Vrubel, Schulte, Novosad, Vlčková, 

Benecke) 

Z dolu Michal (vpravo V. Středa) 

Z hornického muzea (vlevo prof. Topalov) 

http://www.ism.rwth-aachen.de/
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Na závěr byla plánována prohlídka národní kul-

turní památky a evropského dědictví „Dolní ob-

last Vítkovice“. Více jak hodinový výklad spoje-

ný s prohlídkou bývalého Dolu Hlubina, vyso-

kých pecí, koksovny a pomocných provozů, byl 

fascinujícím zážitkem a výletem do historie re-

gionu a samotného města Ostravy. Kolegové ze 

zahraničí i my jsme byli ohromeni obrovskou 

invencí jak majitelů „Rod Rothschildů“ tak i 

tehdejších specialistů a odborníků, vybudovat na 

jednom místě vše potřebné pro výrobu železa – 

důl, vysoké pece i koksovnu. Návštěvou 

„Ocelového města“ bylo jednání ISM s SDMG 

završeno. 

  Jednání lze hodnotit velmi kladně. Paradoxně, i 

díky menší účasti zahraničních účastníků, byla 

jednání velmi pracovní, kontakty osobní a disku-

se zasvěcená. Členové SDMG i hosté se mohli 

zapojit do jednání a získat kontakty a zkušenos-

ti, které jim mohou být k užitku v pracovní, či 

vědecké kariéře. Ani procvičení odborné anglič-

tiny nebylo k zahození. ■ 

Ing. Martin Vrubel a kol. 

  HHORNICKÉORNICKÉ  DÍLODÍLO  ŘÍMSKÉHOŘÍMSKÉHO  CÍSAŘECÍSAŘE  CCLAU-LAU-

DIADIA  

Z celé pláně Fucino je dnes voda do hlavního 

sběrného kanálu sváděna převážně pravoúhlou 

sítí podélných a příčných kanálů. Při pohledu 

z ptačí perspektivy budí pláň dojem obrovské 

zahrádkářské kolonie. Ve skutečnosti se jedná o 

pole o rozloze až několika hektarů. S výjimkou 

okrajových částí jsou pole pravidelně rozložena 

v pravoúhlé síti kanálů a obslužných komunika-

cí. Zemědělské pozemky jsou intenzivně obhos-

podařovány, často s použitím umělého zavlažo-

vání. 

Literatura: 

[1] Graves, R.: Claudius bůh, Jiří Buchal – BB 

art, Praha 2000 

[2] Hons, J., Šimák, B.: Pojďte s námi měřit ze-

měkouli, Orbis, Praha 1959 

… i menší pole mezi silnicí a kanálem se stromořa-

dím podél břehu. 

Zemědělství na pláni Fucino. Širé lány… 

Z prohlídky Dolní oblasti Vítkovic 

Hlavní sběrný kanál před vtokem do štoly 

POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA 
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[3] Galli, P., Galadini, F.: The Fucino Fault 

(central Italy). In: Tectonophysics 335 (2001) 

[4] Castellani, V., Dragoni, W.: Italian tunnels 

in antiquity. In: Tunnels & Tunnelling, 3/1991 

[5] Matthew, D.: Svět středověké Evropy, Knižní 

klub, Praha 1996 ■ 

  JJAKAK  SESE  STUDUJESTUDUJE  VV  CIZÍCIZÍ  ZEMIZEMI  

V zimním semestru 2009/2010 jsem absolvovala 

zahraniční pobyt ve Španělsku v rámci progra-

mu LLP/Erasmus. Co by doktorand Institutu ge-

odézie a důlního měřictví studující na VŠB – 

Technické univerzitě v Ostravě jsem si vybrala 

na škole Universidad Politécnica de Valencia 

(UPV) Fakultu geodézie, kartografie a topogra-

fie. 

Absolvovala jsem jak výuku jazyků tak i odbor-

ných předmětů. Výuka odborných předmětů 

probíhala ve španělštině, ale v nesnázích se s 

učiteli dalo docela obstojně dorozumět i anglic-

ky. Jazyková úroveň vyučujících byla podle mé-

ho mínění na dobré úrovni. Navštěvovala jsem 

dva odborné předměty - Fotogrammetrii  a Geo-

dézii. Náplní fotogrammetrie (přesný název je 

Laboratorio de fotogrametria digital) bylo sezná-

mení se s programem Photomodeler, a soft-

warem pro tvorbu, analýzu a editaci ortofoto-

map. Prostorové modely, na kterých jsme se uči-

li ovládat Photomodeler, jsme vytvářeli 

z daných fotografií objektu a budov. Styl výuky 

mi zcela nepřipadal pro samostatnou práci. Vyu-

čující vždy 3D objekt vytvářel na vlastním počí-

tači současně s námi a svůj postup nám promítal 

dataprojektorem před námi. Avšak tento postup 

zaručoval, že si student svůj chybný postup je 

schopen do jisté míry opravit sám ze sledování 

učitelova postupu. 

 

Cvičení z geodézie (v terénu) probíhalo obdobně 

jako na VŠB – TU Ostrava i fakultní přístrojové 

vybavení bylo téměř totožné vybavením našeho 

institutu - Institutu geodézie a důlního měřictví.  

Nižší ročníky používali opticko-mechanické teo-

dolity Theo 020 nebo 010. Vyšší ročníky měli 

k dispozici totální stanice od TCR 307 až po 

Topcony GPT 7001. Při výpočtu geodetických 

úloh používají ve velké míře matice. 

 

Výuka jazyků se mi na UPV velmi líbila. Hodi-

ny angličtiny (Reading and writting in English, 

Idioma nivel superior – inglés) probíhali jak na 

počítačích interaktivní formou, tak i mluveným 

slovem například formou krátkých výstupů a 

prezentace. Během výuky angličtiny jsme strikt-

ně museli dodržovat komunikaci mezi ostatními 

studenty pouze v angličtině. Jelikož tento před-

mět navštěvovalo více jak polovina studentů ze 

zahraničí a to ze všech koutů světa, proto dodr-

žení požadavku vyučujícího – komunikovat pou-

ze anglicky - nebyl žádný problém. UPV nabízí 

také pro zahraniční studenty bezplatnou výuku 

španělštiny více jazykových úrovní. Chodila 

jsemna španělštinu pro úplné začátečníky a lek-

torka, samozřejmě rodilá mluvčí, dokázala vý-

borně využít řeč svého těla k našemu pochopení 

významu. 

Mohu – li porovnat úroveň výuky jak odborných 

předmětů v rámci studia geodézie tak úroveň  

a forma výuky jazyků, tak mohu konstatovat, že 

Fakulta geodézie, kartografie a topografie  

Sbírky historických geodetických přístrojů na UPV  
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daleko více jsem byla spokojena s formou výuky 

jazyků. Určitou mírou se v tom podepsalo i po-

čet studentů ve výuce jazyků, který byl nižší než 

při výuce angličtiny na VŠB. Velký rozdíl jsem 

nalezla i ve zkouškách. Termíny zkoušek si neu-

dává učitel, ale i mu jsou termíny nařízeny vede-

ním fakulty. 

Závěrem bych každému studentu doporučovala 

využít možností, které Erasmus program nabízí  

a vyrazit za studiem a poznáním kultury cizí ze-

mě. ■ 

Ing. Lenka Vlčková 

  DDŮLNÍŮLNÍ  MĚŘICTVÍMĚŘICTVÍ  VV  HORNÍHORNÍ  LEGISLATIVĚLEGISLATIVĚ  AA  

SYSTÉMUSYSTÉMU  VZDĚL[V[NÍVZDĚL[V[NÍ  ČČESKÉHOESKÉHO  ST[TUST[TU  

Ing. Martin Malíř - ústřední báňský inspektor, 

Český báňský úřad – Praha 

Ing. Miroslav Klvaňa – bývalý vedoucí oddělení 

měřictví, Severočeské doly a.s., Chomutov 

Ing. Martin Vrubel, Ph.D. – vedoucí odboru mě-

řictví a geologie, Severočeské doly a.s., Chomu-

tov 

1. Z historie důlního měřictví v České republice 

Historicky první dokument v českých zemích, 

který se zabývá i důlním měřením, je dokumen-

tem právním. Je to známé „Iura civium et mon-

tanorum civitatis Iglaviensis“. V podstatě se jed-

ná o městské a horní právo. Usnesli se na něm 

jihlavští přísežní a v srpnu 1249 je potvrdili čes-

ký král Václav I. a moravský markrabě Přemysl 

Otakar. Listina obsahuje sedmnáct článků, horní 

podnikání vymezují čtyři z nich. Kromě jiného 

se zde píše o propůjčovacím řízení dolového po-

le, o jeho rozměrech a vyměřování v terénu. 

Začlenění důlních měřičů do horní správy se pak 

objevuje v horním zákoníku Václava II „Ius re-

gale montanorum“ (Právo královské horníků), 

zvaném též „Constitutiones iuris metallici“, vy-

hlášeném v roce 1300 v Kutné Hoře. Měřiče řadí 

zákoník mezi „střední osoby při dolech potřeb-

né“ a definuje jejich hlavní úkoly při dobývání. 

Úkolem důlního měřiče ve středověku bylo 

zejména určovat pod zemí hranice dolových po-

lí, která byla vymezníkována na povrchu a vy-

hledávat ty části ložiska a rudních žil, které na 

sebe přímo nenavazovaly. K tomu musel ložiska 

a podzemní hornická díla zaměřovat. Protože 

staří měřiči své pracovní postupy tajili, bylo důl-

ní měřictví pokládáno za tajemné umění, pří-

stupné pouze příslušníkům cechu a předávané 

následníkům pouze ústním podáním. Důlní ma-

py se ve středověku nekreslily. Za nejstarší do-

chovanou důlní mapu v Evropě je často považo-

vána mapa Poličanské štoly, zhotovená kutno-

horským důlním měřičem Zikmundem Práškem 

v roce 1534 s použitím důlního kompasu. Nej-

starší jáchymovská důlní mapa je dochována 

z roku 1556. 

Za samostatnou hornickou nauku pokládal důlní 

měřictví již zakladatel vědeckého pojetí hornic-

kých disciplin Georgius Agricola, který v letech 

1527 – 1531 působil v Jáchymově. Během své-

Campus UPV - "Studentský dům"  

Titulní strana Sosnovcovy úpravy horního zákoní-

ku Václava II. z roku 1528 
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ho pobytu zde na-

shromáždil množ-

ství podkladů i pro 

své životní dílo 

„De re metallica 

libri duodecim“ 

(Dvanáctero knih 

o hornictví a hut-

nictví). Ve třetí 

knize zde zevrub-

ně popisuje hor-

nický kompas své 

doby, v páté knize 

probírá důlní mě-

řictví odděleně. 

Agricolovo dílo 

mělo celoevropský 

význam a bylo vydáváno až do 18. století. 

Utajování důlně měřického umění bylo odstra-

něno zavedením důlního měřictví do osnov báň-

ských odborných škol. Nejstarší hornická škola 

na světě byla zřízena v roce 1716 v Jáchymově. 

Výuka zde byla rozvržena na tři roky včetně 

praxe v rudných dolech, v roce 1733 byl zpřes-

něn rozsah samotné odborné výuky v rozsahu 

dvou let. Důraz byl přitom položen na důlní mě-

řictví, pokládané za základní báňskou vědu, dále 

na technologii úpravy a zpracování rud hutními 

pochody. 

V druhé polovině 18. století vyvstala nutnost 

podstatně zvýšit teoretickou výuku ve všech 

technických oborech. Na filosofické fakultě uni-

verzity v Praze byl proto pod názvem Academia 

Metallurgica v roce 1762 zřízen jako první na 

světě čtyřletý vysokoškolský studijní obor pro 

teoretické studium báňských věd. Důraz zde byl 

kladen na výuku geologie, důlního měřictví, me-

chaniky, úpravnictví a hutní technologii. 

V rámci centralizace hornické vysokoškolské 

výuky v rámci tehdejší Rakousko-Uherské říše 

byl obor v roce 1772 přenesen na Slovensko do 

báňské akademie v Banské Štiavnici, povolené 

císařským dekretem v roce 1763. 

Po složitém vývoji byla hornická výuka 

v českých zemích obnovena v polovině devate-

náctého století. K 1. lednu 1849 zřízeno v městě 

Příbram nedaleko Prahy montánní učiliště 

s dvouletou výukou, které muselo předcházet 

povinné tříleté studium teoretických předmětů 

na polytechnickém ústavu. V roce 1865 získalo 

učiliště charakter čtyřleté báňské akademie a 

v roce 1894 mu byl přiznán statut vysoké školy. 

Teprve v roce 1904 došlo k přejmenování na 

Vysokou školu báňskou s právem udělování 

akademických titulů. V listopadu 1906 navrhl 

profesorský sbor, aby geodézie byla sloučena 

s důlním měřictvím, jež by bylo odděleno od 

hornictví a úpravnictví. Ministerstvo orby návrh 

vyřídilo výnosem ze dne 6. prosince 1906, č. 

37 156 a tím zřídilo Ústav geodesie a důlního 

měřictví (datace dle akademika Čechury). 

Po vzniku Československé republiky v roce 

1918 spadala Vysoká škola báňská do působnos-

ti Ministerstva školství a národní osvěty. Nová 

vyučovací osnova oddělila již od prvního semes-

tru studium hornické a hutnické specializace. 

Pro studijní rok 1919-20 byl ustanoven honoro-

vaným docentem geodézie pro hutníky Ing. Dr. 

František Čechura (1887-1974), v té době zá-

vodní dolu železnorudného dolu pod Skalkou u 

Mníšku. V září 1920 byl Ing. Dr. Čechura pově-

řen správou Ústavu geodesie a důlního měřictví 

a přednášel již oba předměty, důlní měřictví 

v paralelních přednáškách i pro posluchače ně-

mecké národnosti. Rozhodnutím prezidenta re-

publiky byl František Čechura jmenován 

v prosinci 1920 mimořádným profesorem geo-

dezie a důlního měřictví s platností od 1. ledna 

1921. Od roku 1927 byl profesorem řádným. 

Profesor Čechura je považován za zakladatele 

českého moderního či novodobého důlního mě-

řictví. Věnoval mnoho pozornosti vědeckému 

rozboru metod důlního měřictví, teorii přístrojů, 

vyrovnání naměřených hodnot a přesnostem jed-

notlivých metod měření. 

V roce 1945 byla Vysoká škola báňská a tedy i 

výuka důlního měřictví přenesena do Ostravy. 

Pokračovatelem v díle akademika Čechury byl 

profesor Karel Neset (1907-1993). V roce 1967 

založil na katedře důlního měřictví výzkumné 

pracoviště a hodně se věnoval řešení vlivu dobý-

vání na povrchové objekty. Teoreticky rozpraco-

val výpočty vzniku a dynamiky poklesové kotli-

ny, vznikající na povrchu po hlubinném vytěžení 

užitkových nerostů. Jeho přednáška „Vliv hlu-

binného dobývání na životní prostředí“, předne-

sená v roce 1977, je pokládána za počátek uplat-

ňování environmentálního principu ve vědním 

oboru důlní měřictví. Velký podíl měl i na zalo-

žení mezinárodní organizace důlních měřičů 

ISM, patří mezi jeho zakladatele. ■ 

Ing. Martin Vrubel, Ph.D. 

Mapa Poličanské štoly 
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Neprodejné – pouze pro členy SDMG a pracovníky v oblasti důlního měřictví a důlní geologie 

25 let 

8.5. – Jana Řimnáčová (Most) 

35 let 

30.5. - Pavla Tymichová (Bílina) 

40 let 

8.4. - Sylva Talácková (Ostrava) 

17.5. - Ing. Jiří Svejkovský(Bílina) 

21.5. - Hana Němečková (Bílina) 

45 let 

15.4. - Lenka Pleyerová (Sokolov) 

50 let 

10.4. - Ing. Jan Blín (Most) 

60 let 

24.5. - Ing. Hana Štěpánková (Ostrava) 

 

Jménem redakce a všech důlních měřičů a 
geologů přejeme oslavencům a jejich rodinám 
pevné zdraví a mnoho úspěchů do dalších let! 

SPOLEČENSKÉ OKÉNKOSPOLEČENSKÉ OKÉNKOSPOLEČENSKÉ OKÉNKO   RECEPTRECEPTRECEPT   

  KKUŘECÍUŘECÍ  MASOMASO  NANA  KARIKARI  SS  MANDLEMIMANDLEMI  

Ingredience k přípravě masa: 

3 kousky kuřecích prsou, 1 menší cibule, 1 vej-

ce, 5 dkg nasekaných oloupaných mandlí,olej, 

sůl, kari koření, zelená jarní cibulka 

Příloha: rýže uvařená v osolené vodě a 

s jednou lžičkou kari koření 

Příprava masa: 

Maso nakrájíme na malé kousky, dáme do mis-

ky, přidáme rozšlehané vejce, osolíme a zakáp-

neme olejem. Necháme hodinu odležet. Po ho-

dině začneme s přípravou. Na pánev dáme tro-

chu tuku a do něj najemno nakrájenou cibuli, 

kterou necháme zesklovatět a nakonec rovnou 

kávovou lžičku kari koření. Restujeme, až za-

čne směs vonět. Pak vložíme naložené maso a 

rychle osmahneme, a to tak dlouho, až je maso 

hotové. Do směsi dáme čerstvou zelenou na 

kolečka nakrájenou jarní cibulku a nakonec 

přidáme upražené na kousky nasekané mandle. 

K tomuto jídlu se hodí salát z mangoldu, řím-

ského salátu a jiné listové zeleniny, a to ve 

sladkokyselém nálevu, zakápnutý olivovým ole-

jem. 


