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 Vydává Společnost  důlních měř ičů a  geologů   

Vážené kolegyně a kolegové, 

Není to tak dávno, kdy jsme si užívali sluníčka a nyní je 

země zasněžená, blíží se svátky vánoční a konec roku 2010. 

S tím souvisí tradiční shon jak v práci tak i doma. Ale jako 

každý rok, vše se musí zvládnout tak, ať do toho dalšího roku 

vykročíme s čistým svědomím a hlavně s klidem, že je vše 

tak, jak má být. 

Pokud se týče zhodnocení činnosti SDMG v tomto roce, 

můžeme říci, že významných událostí bylo možná trošku 

více, než jak jsme byli zvyklí v jiných letech. První akcí bylo 

pracovní setkání komisí ISM, které proběhlo v měsíci červnu, 

informace byla podána v červnovém Bulletinu č.2/2010. Do 

Ostravy přijela skutečně elita mezinárodní společnosti důl-

ních měřičů a byly diskutovány jak aktuální problémy důlní-

ho měřictví, tak i otázky související s blížícím se kongresem 

ISM. V záři 2010 kongres v Jihoafrické republice proběhl i 

za účasti České delegace.  

V říjnu proběhla již XVII. konference SDMG, kde se nám 

opět podařilo vydat sborník v tištěné podobě a také zajistit 

recenze příspěvků. Informace k této akci najdete v tomto 

čísle Bulletinu.  

SDMG odměňuje důlní měřiče, kteří svou činností vý-

znamně přispěli k rozvoji důlního měřictví medailí akademi-

ka Františka Čechury. Letos byli odměněni dva významní 

důlní měřiči. V průběhu  konference byl odměněn Ing. Zby-

něk Vršecký (více v tomto Bulletinu) a na zasedání rady SD-

MG dne 9. 12. 2010, které proběhlo v Praze na Českém báň-

ském úřadě v kanceláři Ing. Martina Malíře, ředitele II. odbo-

ru dobývání nerudných surovin a nakládání s výbušninami, to 

byl Ing. Josef Štáf. Ing. Josef Štáf obdržel medaili za svou 

dlouholetou činnost v OKD, a.s. a za práci v radě SDMG. 

Co nás čeká příští rok, o tom jsme se zmiňovali již 

v minulém čísle, ale připomínáním se vše lépe pamatuje.  Ve 

dnech 5. – 7. 10. 2011 proběhne XVIII. konference SDMG, 

která bude spojena s připomenutím  20. výročí založení Spo-

lečnosti důlních měřičů a geologů a bude se konat na Novot-

ného lávce v Praze. Přihlášku budeme rozesílat v dubnu 2011 

a informace budou také na www.sdmg.cz, http://

igdm.vsb.cz/. Přípravy již začaly a máte se na co těšit! Dou-

fáme, že účast bude velká, ale to trošku záleží i na Vás, na 

členech SDMG. Co pro to můžete udělat? Pouze zavzpomí-

nat, jestli víte o někom, kdo byl členem v minulých letech a 

dát nám na něj kontakt. A hlavně se přihlásit na konferenci.  

 Redakční rada bulletinu SDMG Vám přeje hodně 

zdraví, úspěchů v práci a ať se Vám splní všechna měřic-

ko-geologická ale hlavně ta zcela osobní přání!!! 
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systémů pro těžební průmysl  
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XVII. konference Společnosti důlních 

měřičů a geologů, která proběhla ve dnech 

12. – 14. 10. 2010 v Hodoníně. 
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XVII. XVII. KONFERENCEKONFERENCE  SDMGSDMG  

XVII. konference Společnosti důlních měřičů a geolo-

gů proběhla ve dnech 12. – 14. 10. 2010 v Hodoníně. Hos-

ty přivítal předseda SDMG Ing. Václav Mikulenka, Ph.D. 

a hned po zahajovacím slovu byla udělena medaile akade-

mika Františka Čechury Ing. Z. Vršeckému z Meziboří za 

významný přínos důlnímu měřictví. 

Konference se zúčastnilo 62 hostů, přičemž dva hosté 

byli z Polska a jeden z Německa. Předneseno bylo celkem 

20 odborných příspěvků s pestrou tematikou. Část pří-

spěvků byla zaměřena na projevy hornické činnosti na 

povrchu, dále byly poskytnuty informace o novinkách 

v monitorovacím měřickém systému firmy LEICA Geo-

systems a další. Zvlášť zajímavým a vhodně tematicky 

zapadajícím do místa konání konference, byl příspěvek, 

týkající se dokumentace vinných sklepů, jehož autorem 

byl Ing. Michal Kuruc a kol. 

▲ Soustředěný Ing. Michal Kuruc 

Součástí odborného programu konference byly 

exkurze na dvě zajímavá místa, která patří v oblasti Hodo-

nína mezi nejnavštěvovanější.  Jedním z nich bylo těžební 

středisko v Dambořicích a exkurze podzemních zásobníků 

plynu v Uhřicích a druhým bylo Moravské naftové muze-

um v Hodoníně. 

Skupina, která se rozhodla navštívit těžební středisko 

v Dambořicích a podzemní zásobníky plynu v Uhřicích 

byla určitě spokojena. V Dambořicích byli seznámeni 

s procesem těžby a zpracováním ropy, která se v této ob-

lasti těží z hloubky 1600 až 1800m a následně se separuje 

od plynů a vody. Proces probíhá zcela automaticky. Vyse-

parovaná voda a částečně plyny se zpět vtláčejí do vol-

ných prostor horninového masívu. 

Podzemní zásobník plynu v Uhřicích byl vybudován 

v roce 2001 pro společnost Transgas, a.s. s celkovou kapa-

citou 180 mil. m3. Ze zásobníku lze denně vytěžit 6 mil. 

m3 nebo do něj vtlačit 2,4 mil. m3 plynu. 

Druhá skupina hostů se 

vydala do muzea naftové-

ho dobývání a geologie. 

Prohlídka muzea začala 

přednáškou, na které 

jsme se dozvěděli pro 

někoho nové věci, pro 

někoho už známé. Napří-

klad to, že ropa vznikla z 

prehistorických živočišných a rostlinných zbytků, rozkla-

dem nekromasy sapropelu. Vlivem tepla a tlaku se přemě-

nily nejprve na kerogen, pak na živice, a nakonec na ropu 

a zemní plyn. Ty poté migrovaly v porézních horninách k 

povrchu. Pokud byly zachyceny v ložiskových pastech, 

vznikla jejich současná naleziště. Kdo by si chtěl přečíst 

další zajímavosti z přednášky, najdete je na odkazu http://

mng.webz.cz/. Přednáška byla zajímavá, doprovázena 

bohatými ilustracemi a nakonec i filmem. Poté následova-

la prohlídka vnitřních muzejních prostor a pak i venkov-

ních.  

▲ Odměňovaný Ing. Zbyněk Vršecký (vpravo) a předávající Ing. V. 
MIkulenka (vlevo) 
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Téhož dne byl naplánován společenský večer ve skle-

pích Templářských rytířů. V rámci programu, který byl pro 

nás připraven, byla i pohlídka sklepení s degustací vín. So-

meliérkou byla paní , která nás svým povídáním o vínech 

všechny zaujala.  Ze sklepení jsme odcházeli obtěžkání kra-

bicemi či taškami výborného vína.  

▲ Sklep Templářských rytířů 

Následoval raut , kde bylo samozřejmě podáváno víno. 

Jídlo bylo  pestré a bylo ho opravdu hodně. Mezi speciality 

patřilo selátko, jitrničky, tlačenka, našel se tam i tatarský 

biftek a spousty jiných chuťovek. Ale vše jednou končí a 

tak s plnými břichy a spokojeni, jsme se nechali odvézt au-

tobusem až do hotelu. 

Třetí den dopoledne byl věnován opět odbornému pro-

gramu. Dopolední blok přednášek byl ukončen předsedou 

SDMG. Ten všechny přítomné pozval na příští již XVIII. 

konferenci SDMG, která se bude konat v Praze na Novotné-

ho lávce. Konference bude spojena s připomínkou 20. výro-

čí založení Společnosti důlních měřičů a geologů a bude mít 

bohatý kulturní program včetně projížďky po Vltavě na 

výletním parníku. Proto i Vás, kteří pravidelně konference 

SDMG nenavštěvujete, se snažíme v předstihu informovat, 

abyste zvážili účast na této slavnostní akci. Předběžný ter-

mín je 5. - 7. Října 2011. Na stránkách bulletinu i na 

www.sdmg.cz Vás budeme o akci informovat. ■ 
Ing. Dana Sládková, Ing. Radim Gabrysz a kol.  

DDOKUMENTOVÁNÍOKUMENTOVÁNÍ  DŮLNÍCHDŮLNÍCH  PAMÁTEKPAMÁTEK  

VV  OOSTRAVĚSTRAVĚ  ((POKRAČOVÁNÍPOKRAČOVÁNÍ))  

Větrní j{ma Vrbice v Ostravě-Hrušově 

Areál větrní jámy Vrbice, nacházející se v městské části 

Hrušov je mimořádně dochovaným dokladem z počátku 20. 

století, s moderní strojovnou s elektrickými stacionárními 

stroji a kompresory, které jsou autenticky uchovány. Jámo-

vá budova s těžní věží, ventilátorovna č. 1 a č. 2 a strojovna 

těžního stroje byly v roce 1993 prohlášeny za kulturní pa-

mátku. V současné době je důl provozován jako degazační 

stanice pro odplynování přilehlých dobývacích prostorů 

bývalých dolů, (obr. 4).  

▲ Obr. 4 Hlavní budovy a těžní věž větrní jámy Vrbice. Foto B. Navrátil, r. 
2009 

Are{l Dolu Hlubina, koksovny a vysokých 

pecí Vítkovických želez{ren  

Průmyslový komplex, nacházející se na pomezi měst-

ských částí Moravské Ostravy a Vítkovic, představuje zcela 

unikátní dochované technologické sepětí těžby uhlí s výro-

bou černouhelného koksu a železa ve vysokých pecích, a to  

ve spojeném areálu Dolu Hlubina (založeném v r. 1852 a 

těžícím do r. 1991), koksovny a vysokých pecí Vítkovic-

kých železáren (odstavených v r. 1998 téměř po150 letech 

provozu), viz obr. 5. Komplex vystihuje podstatu celého 

procesu výroby železa na bázi černého uhlí. Původně  až do 

znárodnění r. 1945 byl celý komplex majetkovou součástí 

jednoho společného majitele, a to Vítkovického horního a 

hutního těžířstva. 

Areál Dolu Hlubina je od roku 1993 kulturní památkou. 

Později v r. 2002, vzhledem k mimořádné hodnotě, byly 

vybrané objekty dolu prohlášeny národní kulturní památ-

kou, a to společně s objekty koksovny a vysokých pecí Vít-

http://www.sdmg.cz
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kovických železáren (pece kulturní památkou jsou od r. 

2000). Celý areál komplexu je od r. 1995 zabezpečen 

vnějším ochranným pásmem, které bylo zahrnuto i do 

městské památkové zóny Vítkovice, vyhlášené v roce 

2003.  

DDALŠÍALŠÍ  HORNICKÉHORNICKÉ  PAMÁTKYPAMÁTKY  
Mezi kulturní památky patří několik dalších hornic-

kých objektů, z nichž zvláště těžní věže dávají charakte-

ristický punc Ostravě, že byla hornickým městem. Bohu-

žel některé důlní areály, ačkoliv byly zařazeny mezi pa-

mátky, podlehly neúprosné likvidaci, např. ve Slezské 

Ostravě to byl Důl Zárubek, na Hladnovském kopci domi-

nanta Ostravy - kladivová těžní věž Petr Bezruč 2 a 

v Heřmanicích jediná těžní věž, kozlíkového tvaru dolu 

Heřmanice.11, 12 Některé památky se ve stručnosti uvádějí 

dále: 

Těžní věž Dolu Jindřich v Ostravě-

Moravské Ostravě 

Důl Jindřich se nacházel ve střední části městského 

obvodu Moravská Ostrava. Založen byl rakouským státem 

v r. 1853 s původním názvem č. X a existoval do r. 1982. 

Těžba uhlí v něm probíhala od r. 1861 až do r. 1933, kdy 

byl jako pobočný důl připojen k  Dolu František v Ostravě

-Přívozu. V současné době je zachováno pouze osamoce-

né torzo, představované těžní věží s jámovou budovou, viz 

obr. 6. Torzo bylo zařazena do seznamu kulturních pamá-

tek. 

▲ Obr. 6 Těžní věž a jámová budova Dolu Jindřich v Ostravě-Moravské 

Ostravě, foto H. Kunzová 

Těžní věže Dolu Petr Bezruč ve Slezské 

Ostravě. 

Důl Petr Bezruč (do r. 1946 Terezie) se rozkládal 

v městské část Slezská Ostrava. Areál dolu byl vybudován 

na kopci Hladnov, měl dvě jámy s těžními věžemi, a to 

větrní Terezii (č.1) a těžní Bezruč (č. 2). Věže vytvářely 

výraznou dominantu na východním horizontu města. Důl 

byl založen v r. 1842. Těžba uhlí byla ukončena v r. 1992. 

Byl to nejhlubší důl v Ostravě o hloubce 1370 m. Jámy 

byly likvidovány v r. 1993-1994 zasypáním. Při likvidaci 

zůstala věž jámy Terezie uchována, jelikož byla spolu 

s jámovou budovou, strojovnami a těžními stroji zařazeny 

v r. 1993 do památkového seznamu. 

 

Těžní věž nad jámou Bezruč č. 2 byla dlouhou dobu 

nejvýraznější dominantou Ostravy. Přestože byla v r. 1993 

vyhlášena kulturní památkou, došlo k jejímu zbourání v r. 

2002. Fotosnímek těžních věží je na obr. 7. 

▲ Obr. 7 Důl Petr Bezruč v Ostravě - Slezské Ostravě, 
v popředí těžní věž kladivového typu jámy č. 2. v pozadí těžní věž jámy č. 
1, r. 1974 

Těžní věže Dolu Jeremenko v Ostravě-

Vítkovicích 

Hornická činnost na území původně samostatné obce 

Vítkovice začala v r. 1891 založením dolu Nová jáma 

(později jméno změněno na Louis). Důl změnil několikrát 

název. Těžil uhlí do konce r. 1992. V současné době slou-

ží jako vodní důl pro čerpání důlních vod z podzemního 

bazénu pod Ostravou. Měl tři jámy s těžními věžemi. Já-

ma č. 2 byla zasypána v r 1992 

▲ Obr. 8 Těžní věže jámy č. 1 a 2 Dolu Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích. 

Na levé straně věž jámy č. 1 a na pravé, věž jámy č. 2. Foto H. Kunzová 

Druhé dvě jámy zůstaly zachovány pro vodní důl. Čer-

pání vod je prováděno pro ochranu činných dolů 

v karvinské části revíru před zatopením. Čerpání vod po-

mocí mamutích ponorných čerpadel z dolu. na povrch a 

dále až do řeky Ostravice představuje ve střední Evropě 

unikátní technické řešení. Těžní věž nad jámou Jeremenko 
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č. 1 tvoří atypickou soustavu dvou věží o rozdílné výšce. 

Foto snímek věže je na obr. 8. Těžní věž nad jámou Jere-

menko č. 3 je jediným objektem kladivového tvaru 

v Ostravě. V r. 2001 včetně jámové budovy byla zapsána 

do seznamu chráněných kulturních památek. Tvoří jedi-

nečnou zdaleka viditelnou hornickou dominantu Ostravy. 

Fotosnímek kladivové těžní věže je na obr. 9. 

▲ Obr. 9. Těžní věž kladivového typu jámy Jeremenko č. 3 v Ostravě-
Vítkovicích. Foto H. Kunzová  

Těžní věže Dolu Alexander v Ostravě-

Kunčičk{ch 

Důl Alexander nalézal se v městské části Kunčičky, 

založen byl v r. 1896. Těžba uhlí v jeho v důlním poli byla 

ukončena na konci r. 1992. Původně byl samostatným a 

od r. 1926 pobočným závodem dolu Zárubek. Ke konci 

životnosti byl od r. 1976 pomocným provozem Dolu Jere-

menko. Měl dvě jámy s těžními věžemi, a to těžní jámu 

Alexander (č. 1) a větrní jámu Alexander (č. 2) viz obr. 

10. Těžní věže spolu s jámovými budovami byly v r. 1993 

prohlášeny za kulturní památky. 

▲ Obr. 10 Důl Alexander v Ostravě-Kunčicích 

Kuželový odval Ema v Ostravě-Slezské 

Ostravě 

Památkově chráněný kuželový odval dolu a koksovny 

Trojice je známý ve veřejnosti pod názvem „halda Ema“. 

Klene se na konci Trojického údolí. Představuje zvláštní 

turistickou atrakci v Ostravě. Je umělou horou, vytvoře-

nou lidskou činností a představuje výraznou zdaleka vidi-

telnou dominantu s nejvyšším vrcholem o kótě +325 m 

nad mořem, obr. 11. Výšku získala v letech 1920 až 1960 

sypáním hlušiny vytěžené z jmenovaných provozů. Na 

vrchol vede od Slezsko-ostravského hradu značená turis-

tická cesta. Význačnou vlastností je, že odval v současné 

době ještě v několika místech pod temenem prohořívá. I 

dnes její charakteristický červenohnědý vrchol vydává 

teplo a z mnoha průduchů vyvěrají plynné exhalace se 

sirným zápachem. Z vrcholu jsou neobvyklé výhledy na 

město Ostravu, pohoří Beskyd a daleko do polského úze-

mí. 

▲ Obr. 11 Odval dolu Trojice, známý ve veřejnosti pod názvem „Halda 
Ema“  v Ostravě – Slezské Ostravě, 
 foto r. 1974 

ZZÁVĚRÁVĚR  
S přispěním pracovníků z oboru důlního měřictví 

v rámci mezioborové spolupráce památkářů s architekty a 

historiky se podařilo ostravskému Národnímu památkové-

mu ústavu dokumentovat řadu důlních a navazujících kul-

turních památek na Ostravsku a přispět tak v řadě z nich 

k jejich zachování. Spolupráce přispěla k poznání jejich 

nenahraditelnosti a také k jejich prezentaci, která se stala 

významným přínosem k současnému životu města a v 

neposlední řadě i vyhledávaným cílem návštěvníků v rám-

ci industriální turistiky. Děje se tak, pro jejich mimořád-

nost a unikátnost a v jiných naších uhelných revírech ne-

dochovaných hornických památek. 

Na konec lze konstatovat, že důlní a návazné industri-

ální soubory v Ostravě jsou jedinečným příkladem využí-

vání uhelného bohatství a dokladem rozsáhlé přeměny 

původně zemědělské krajiny v oblast uhelného a těžkého 

průmyslu v průběhu dvou století. Soubory jsou nositeli 

svědectví o počátcích vědomého využívání černého uhlí v 
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Ostravě v oborech, jak vlastní těžby, tak i koksování uhlí a 

výroby železa, včetně dokladů o vývoji výrobních techno-

logií a strojním zařízení. Výtvarné pojetí důlních staveb-

ních souborů i konstrukce těžních věží odráží dobové ar-

chitektonické a technické styly. Dále dokazuje, že důlní 

soubory, kromě výtvarné kvality, jsou rovněž mimořádně 

historicky hodnotnými doklady různých etap těžby uhlí. 

Dochované památky i přes ukončení dolování na území 

Ostravy jsou stavebními dominantami města a tvoří jeho 

nezaměnitelnou charakteristiku. ■ 

Ing Jaroslav Klát 

ČČEJKOVICEEJKOVICE, , VINNÉVINNÉ  SKLEPYSKLEPY  AA  NĚCONĚCO  

MÁLOMÁLO  OO  ŘÁDUŘÁDU  TTEMPLÁŘŮEMPLÁŘŮ  

Pro ty, kteří v těchto sklepích nebyli. 

Obec Čejkovice leží na jižní Moravě 40 km jihový-

chodně od Brna v okrese Hodonín. Díky příznivé poloze a 

klimatickým podmínkám se v Čejkovicích od staletí daří 

vinařství. Písemně doložené počátky vinařství na tomto 

území spadají do 13. stol. Téměř 100 let před panováním 

českého krále Karla IV. začíná v obci systematicky pěsto-

vat vinnou révu francouzský templářský řád. Templáři zde 

vybudovali gotickou tvrz s vinnými sklepy, které jsou 

natolik prostorné, že jimi může projet ozbrojenec na koni 

či vůz nalo-

žený zbožím. 

Sklepy jsou 

stále využí-

vány pro 

uskladnění a 

zrání vín. Z 

c e l k o v é h o 

k o m p l e x u 

chodeb, které 

údajně vedly, 

až do Skalice 

je zpřístupně-

no pouhých 

650 metrů 

s k l e p e n í , 

známé jako 

Templářské 

sklepy. 
◄Vstupní chodba 

▲ Vnitřní prostory pro návštěvníky  

▲ Jeden ze sudů 

Po dobytí Jeruzaléma a po ustavení jeruzalémského 

království došlo k nárustu poutníků do Jeruzaléma. Přesto 

v celém následujícím čtvrtstoletí nebyly cesty v království 

i blízkosti Jeruzaléma bezpečné a hemžily se lupiči, kteří 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9msk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
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zabíjeli a okrádali poutníky. Vznik templářského řádu 

souvisel s touhou poskytnout ochranu neozbrojeným pout-

níkům. Bezprostředním důvodem ke vzniku řádu mohlo 

být napadení 700 poutníků na cestě z Jeruzaléma, kdy 

bylo 300 z nich zabito a 60 zajato muslimskémi útočníky 

z Tyru a Aškalonu. Přesné datum založení řádu není zná-

mo, ale je pravděpodobné, že vznikl v roce 1119 nebo 

1120, přestože kronikář Vilém z Tyru (píšící ale až 50 let 

po vzniku řádu) uvádí rok 1118.  

▲ Archiv 

První písemná zmínka o řádu pochází z prosince roku 

1120, kdy byl Hugo z Payns svědkem potvrzení výsad 

johanitů jeruzalémským králem Balduinem II. Od svého 

vzniku se templáři těšili přízni krále, patriarchy, ale i vý-

znamných poutníků.  

▲ Templářská vína 

V 70. a 80. letech 12. století působila na východě asi 

600 rytířů a 2000 seržantů. Z toho polovina z nich působi-

la v jeruzalémském království a druhá polovina v Tripoli-

su a Antiochii. 

V roce 1212 tak vybudovali v Paříži na pozemcích 

darovaných řádu Ludvíkem VII. budoucí sídlo řádu Tem-

pl, kde sídlili po odchodu z Kypru. V té době již původní 

smysl řádu, tj. ochrana poutníků, zcela zmizel. Řád se 

věnoval především svým ekonomickým aktivitám, při-

čemž se podle některých kritiků základní hodnotou řádu 

staly právě peníze. Pařížský Templ sloužil jako velká po-

kladnice a banka, byla zde uložena i velká část královské-

ho pokladu ve speciálně k tomu vybudované věži. 

Moc a bohatství řádu samozřejmě popuzovaly světské 

panovníky. Proti templářům od roku 1307 začal vystupo-

vat i francouzský král Filip IV. Sličný, jako důvod uvedl, 

že mu templáři údajně odmítli přispět na jeho válečné 

výlohy. Do jaké míry to byla záminka a do jaké míry sku-

tečný důvod lze těžko posuzovat, každopádně důvodů k 

zakročení proti této mocné síle bylo více než dost. Tem-

pláři byli bohatí a samostatní, nepodléhali světské moci 

ani biskupům a sloužili pouze zájmům papeže. Je tedy 

možné, že posloužili jen jako prostředek králova boje pro-

ti papežské stolici a svrchovanosti papeže nad světskými 

panovníky, zároveň bylo lukrativní převzít jejich majetek. 

Filip IV. Sličný se rozhodl využít klesající popularity tem-

plářů a uskutečnil plán, který spočíval v postupné diskre-

ditaci tohoto řádu.  

▲ Dáma s rytířem 

Řád uzavřený před okolním světem přirozeně obklo-

povalo mnoho tajemství a dohadů, kterých král využil k 

obviněním, která byla proti řádu vznesena mnohdy neprá-

vem. Papež Klement V. souhlasil s Filipovými požadavky 

vůči templářům (jakož i s řadou dalších požadavků vůči 

církvi) a tento papež později přesunul sídlo papeže do 

Avignonu. Zatčení templáři strávili téměř rok ve vězení, 

což mnohé zlomilo k tomu, že přiznali vinu, jiné zlomilo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tyrus
http://cs.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1kalon
http://cs.wikipedia.org/wiki/1119
http://cs.wikipedia.org/wiki/1120
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_z_Tyru
http://cs.wikipedia.org/wiki/1118
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hugues_de_Payens
http://cs.wikipedia.org/wiki/Balduin_II._Jeruzal%C3%A9msk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1212
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_VII.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Banka
http://cs.wikipedia.org/wiki/1307
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_IV._Sli%C4%8Dn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_IV._Sli%C4%8Dn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_V.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Avignon
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použití útrpného práva. Rozhodnutí o zrušení bylo zveřej-

něno 2. dubna 1312. Majetek zrušeného řádu měl být pře-

veden na johanitský řád. Z majetku řádu, ale mělo být 

vyplaceno 200 000 livrů jako odškodné francouzské krá-

lovské pokladně za údajně vzniklé ztráty. ■ 
Doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc.  

TTVAROHOVÁVAROHOVÁ  ŠTOLAŠTOLA  
Ingredience: 

500 g polohrubé mouky, 1 

balíček prášku do pečiva, 

200 g moučkového cukru, 

špetka soli, 1 balíček vanil-

kového cukru, na špičku no-

že muškátu, skořice, karda-

momu, 250 g másla, 2 vejce, 

250 g tvarohu, 200 g kando-

vaného ovoce, 100 g seka-

ných mandlí, 100 g sekané 

hořké čokolády, 2 lžíce ru-

mu, moučkový cukr. 

 

Jak na to: 

Na vále promícháme mouku, prášek do pečiva, cukr, 

vanilkový cukr, sůl, strouhaný muškátový oříšek, skořici a 

kardamom. Uhněteme do hladkého těsta s 200 g másla, 

vejci a tvarohem. Zapracujeme kandované ovoce, mandle, 

čokoládu a rum. Přikryté těsto necháme kynout asi 60 

minut. Předehřejeme troubu na 170 °C. Na pomoučeném 

vále vyválíme těsto do velkého obdélníku a zabalíme je do 

štoly. Pečeme do zlatova nejméně 50 minut. V malém 

hrnečku rozpustíme 50 g másla. Ještě teplou štolu potřeme 

a hustě posypeme moučkovým cukrem. Zabalíme do alo-

balu a dáme do chladu. Výhodou této tvarohové štoly je, 

že se nemusí péci několik týdnů předem, ale stačí, když ji 

pečeme těsně před vánocemi. A doopravdy je skvělá.  
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40 let 

7. října - Ing. Monika Galáčová 

 

45let 

2.12. - Jiří Tschiharsch 

 

50 let 

20.11. - Petr Bican 

 

Jménem redakce a všech důlních měřičů a 
geologů přejeme oslavencům pevné zdraví a 

mnoho úspěchů do dalších let! 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atrpn%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://www.lusk.cz/

