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Vážené kolegyně a kolegové, 

věříme, že jste si všichni užili léta a jak už to na podzim 
bývá – společnost důlních měřičů a geologů chystá další, 
tentokrát již 16. konferenci SDMG. Většina z Vás obdrží 
toto číslo právě ve Svinčicích u Mostu, kde konference ve 
dnech 6-8. 10. 2009 proběhne. Organizační výbor obdržel 
více než 20 odborných příspěvků a my doufáme, že účastníky 
konference zaujmou. Ještě jedna informace v souvislosti 
s příspěvky. SDMG přistoupila k systému recenzování vybra-
ných textů, což je potřebné především pro vědecké a pedago-
gické pracovníky. 

Mezinárodní organizace důlních měřičů (ISM) organizuje 
příští rok svůj 14. kongres v Jihoafrické republice (Sun Ci-
ty), kde se ve dnech 20-24. 9. 2010 sejdou důlní měřiči 
z celého světa. Bližší informace najdete na 
http://www.ism2010.co.za/. JAR je země s obrovským ne-
rostným bohatstvím a vyspělým hornictvím. Doufáme, že se 
co největšímu počtu z Vás podaří kongresu, v tak atraktivní 
zemi jako je JAR, zúčastnit. V případě vážného zájmu o účast 
zasílejte dotazy na emailové adresy uvedené na 
www.sdmg.cz. Na našich stránkách budeme informace o 
kongresu aktualizovat. 

Naše společnost bude příští rok rovněž organizovat mezi-
národní jednání důlních měřičů. Ve dnech 21-23. 6. 2010 
proběhne jednání pěti komisí ISM (1-5) v Ostravě na půdě 
VŠB-TU. To by měla být příležitost pro mladé vědecké a 
pedagogické pracovníky, aby se trochu „otrkali“ na meziná-
rodní odborné scéně a vystoupili se zajímavým příspěvkem. 

Naši dva členové rady SDMG se zúčastnili jednání pre-
sidia ISM v Mongolsku, kde zastupovali české důlní měřiče. 
V článku uvnitř bulletinu najdete více informací o průběhu 
jednání presidia i o krásné a zajímavé zemi – Mongolsku. 

Věříme, že Vás články v tomto čísle zaujmou a pobaví. 

Rada SDMG a redakční rada bulletinu 

Jednání prezídia mezinárodní  
společnosti pro důlní měřictví  

Nejvyšším orgánem mezinárodní společnosti pro důlní 
měřictví (International Society for Mine Surveying - ISM) 
mezi kongresy je prezídium. Každý rok se scházejí před-
stavitelé členských států, aby se navzájem informovali a 
projednali aktuální otázky rozvoje oboru. Důležitými body 
jsou i rozhodnutí o pořádání příštích kongresů, jednání 
prezídií a odborných komisí. 

V letošním roce již 37. jednání prezídia ISM proběhlo 
v hlavním městě Mongolska – Ulánbátaru na Mongolské 
technické univerzitě (MUST – The Mongolian University 
of Science and Technology) ve dnech od 21. 9. 2009 do 
26. 9. 2009. Zástupce ISM z pouze sedmi zemí (Austrálie, 
Česká republika, Maďarsko, Mongolsko, Německo, Rus-
ko, USA) přivítali děkan fakulty důlního inženýrství prof. 
Lkhamsurena Purev a člen presidia ISM za Mongolsko 
prof. Dorj Dondov (Obr. 1). 

 
Obr. 1  prof. Purev a prof. Dondov s překladatelkou 

 Číslo 3  

SLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEM   STALO SE...STALO SE...STALO SE...   

         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 Sládková, Ph.D. 
e-mail: dana.sladkova@vsb.cz 

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba 
tel.: 596 995 566 

Ing. Václav Mikulenka, Ph.D. 
e-mail: vaclav.mikulenka@vsb.cz 

Z OBSAHU:Z  OBSAHU:Z  OBSAHU:   
(1)(1)(1)   Slovo úvodemSlovo úvodemSlovo úvodem   

(2)(2)(2)   Stalo seStalo seStalo se   

(3)(3)(3)   Pozůstatky hornické minulostiPozůstatky hornické minulostiPozůstatky hornické minulosti   

(4)(4)(4)   Trocha historieTrocha historieTrocha historie   

(5)(5)(5)   Kvíz o cenuKvíz o cenuKvíz o cenu   

 



Strana 2 BULLETIN SDMG 
Jednání prezídia řídil president ISM  Michael G Li-

vingstone-Blevins z Jihoafrické republiky (Obr. 2). Na 
programu bylo celkem 26 bodů. 

 
Obr. 2  Prezident ISM  Michael G Livingstone-Blevins 

ISM bylo požádáno SME (Society for Mining, Metal-
lurgy and Exploration), aby zajistilo napsání kapitoly 
„Důlní měřictví“ do „Hornické příručky“ – Mining En-
gineering Handbook. Vzhledem k nedostatku času na 
kapitole pracovali jen anglicky mluvící prof. Frank 
Hart (USA) a Dr. Jarosz (Austrálie). Dr. Jarosz informo-
val o stavu sepsání textu a jeho nutných redukcí dle poža-
davků SME. Hornická příručka vyjde v příštím roce 
(v anglickém jazyce). 

Stálým bodem jednání jsou zprávy členů prezídia 
o současném stavu hornictví a důlního měřictví 
v jednotlivých zemích. Za ČR podal zprávu Ing. Martin 
Vrubel. 

Dalším důležitým bodem jednání byla informace pre-
sidenta ISM o stavu příprav příštího kongresu ISM v JAR 
(obr.3). Kongres proběhne ve dnech 20-24. září 2010 
v Sun City. Michael G Livingstone-Blevins předal členům 
prezídia tištěné informační letáky o kongresu. 

Dále byly projednávány otázky jednacího jazyka pro 
prezídia ISM i pro prezentace na kongresu. Bylo dohod-
nuto, že rusky mluvící přednášející musí doplnit své pre-
zentace o anglický překlad samotné prezentace a abstraktu 
pro tištěnou verzi. Rovněž byla projednávána otázka re-
cenzí příspěvků renomovanými odborníky (Byla by mož-
ná spolupráce s univerzitou v Exeteru – Anglie). Tento 
bod nebyl dořešen, neboť ISM nemá vlastní finance, aby 
zaplatila recenze špičkovým světovým odborníkům v obo-
ru. 

Kromě odborného programu nám mongolští přátelé 
připravili bohatý kulturní program, který předčil naše oče-
kávání. První návštěva byla v národním muzeu mongolské 
historie v Ulánbátaru (Obr. 4) 

 
Obr. 4  Národní historické muzeum 

Na Obr. 5 je památník osvobození Rudou armádou 
s příznačnou budovatelskou mozaikou. 

 
Obr. 5a  Památník osvobození Rudou armádou 

 
Obr. 5b  Památník osvobození Rudou armádou z jiného úhlu 

 
Obr. 3  Místo konání příštího kongresu ISM 
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Technická exkurze byla zajištěna na povrchovém hně-

douhelném dole v Baganuuru. Roční produkce uhlí je asi 
3,5 mil.t. Těžba skrývky i uhlí je zajištěna dragliny a lopa-
tovými rypadly. 

 
Obr. 6  Pohled na hnědouhelný povrchový důl v Baganuuru 
Cestou do Baganuuru byla vidění monumentální Čin-

gischánova 40 m vysoká socha z nerez oceli (Obr. 7). Na-
chází se 54 km od Ulánbátaru v komplexu o ploše 100 ha. 

 
Obr. 7  Čingischánova socha 

 
Obr. 8  Detail – nahoře „na koni“ :-) 

Nakonec několik obrázků pro potěchu oka. 

 
Obr. 9  Jurty 

 
Obr. 10  V Čingischánově jurtě 

 
Obr. 11  Malebná krajina 

 
Obr. 12  Pohled na Ulánbátar 
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Obr. 13  Socha Budhy v Ulánbátaru 

 
Obr. 14  Z náměstí v Ulánbátaru 

 
Obr. 15  Historická část v Ulánbátaru 

 
Obr. 16  Strážní jurta Čingischána 

 
Obr. 17  Ubytování v jurtě (z výletu do Baganuru) 

 
Obr. 18  Skromné vybavení jurty 

 
Obr. 19  Mongolská kuchyně 
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Ostrava přestala být před 15 lety  
hornickým městem 
Ing. Jaroslav Klát 
Báňská kancelář, Ostrava 
…pokračování z minulého čísla 

Útlum předně znamenal ztrátu práce pro mnoho tisíc 
lidí, zaměstnaných na dolech (údajně cca 30 000) a za-
městnání dalších tisíc v provozech a institucích bezpro-
středně navazujících na doly (cca 20 000) a to nejen přímo 
z Ostravy, ale i z širšího okolí. Zanikly závodní kluby, 
které byly při každém dole, a také velké organizace, jako 
např. OKR Báňské Projekty a OKR Závod automatizace a 
mechanizace. Silně byla omezena činnost kooperujících 
podniků, např. VOKD, Báňské stavby, BASTRO Radva-
nice,  

Obr. 4. Vymezení území v Ostravě s metanovým rizikem s pásmy 
nebezpečí výstupu metanu  

OSTROJ Opava a Frýdlant, Doprava OKR, Důlní prů-
zkum OKR Paskov, Geologický průzkum Hrabová. Po-
stupně došlo ke zrušení vědecko výzkumné činnosti ve 
výzkumných ústavech, např. VVUU Radvance, VÚPEK, 
Hornický ústav ČSAV, Báňská měřická základna VŠB. 
Zaniklo také hornické učňovské a střední školství a znač-
ně ubyl počet studujících na hornických oborech VŠB. 
Opouštěné areály některých likvidovaných dolů nebyly 
dostatečně udržovány a hlídány. Staly se místem nájezdů 
nenechavců i organizovaných tlup zlodějů, sběračů barev-
ných a železných kovů a dalšího upotřebitelného materiá-
lu. Mnohdy došlo k rozsáhlé devastaci objektů a zařízení.  

V souvislosti s útlumem těžby začala se neočekávaně 
projevovat předem nepředvídaná a neočekávaná ekologic-
ká zátěž území města v podobě nebezpečí výstupu třaska-
vého metanu z dolů na povrch. Dělo se to ve značné rozlo-
ze území jednak starými důlními jámami a štolami a jed-
nak plošnými výstupy.  Metanová zátěž musela  být  řeše-
na odsávacími stanicemi, sítí velkého počtu odplyňova-
cích vrtů, vyhledáváním, dotěsňováním a monitorováním 
velkého množství starých jam a štol, případně dalších 
kontaktů zaniklých důlních děl s povrchem. Kolem likvi-
dovaných důlních jam a štol byla stanovena trvalá bezpeč-
nostní pásma a stavební uzávěry o poloměru většinou 25 
m od osy díla.6 V Ostravě musela být vymezena územní 

pásma s metanovým rizikem nebezpečí výstupu metanu 
(viz obr. 4) s řadou zabezpečovacích opatření pro stavby. 

 
Obr. 5 Vodní jáma Jeremenko. Reprofoto Ostravsko-karvinský 
detrit. 2006 

Dalším problémem, vzniklém po zastavení dolů, bylo 
postupné zatopení podzemních prostor důlními vodami. 
Z toho vzniklo nebezpečí hrozby přetoků a průvalů vod 
pro činná důlní díla v karvinské části OKR. K jejímu za-
mezení byl přebudován těžební důl Jeremenko ve Vítkovi-
cích na vodní důl, který ze zatopených podzemních pro-
storů pod celou Ostravou trvale čerpá důlní vody ze všech 
zastavených dolů. Vody tvoří podzemní bazén, jehož  
hladina musí být čerpáním udržována na předepsané úrov-
ní kót mínus 389,5 až 371,5 m pJm, tj. v hloubce cca 620 
m pod povrchem.. Průměrný přítok vod do podzemí, které 
je nutno neustále čerpat, se ustálil na cca 400 m3.hod-1. 
Voda po vyčerpání z dolu je řízeně odpouštěna do řeky 
Ostravice. 

Známými pozůstatky po hornické činnosti jsou četné 
odvaly důlních hlušin. V některých z nich se nacházejí 
zbytky uhlí a prouhelněných proplástků, které vytvářejí 
nebezpečí zapaření a hoření. Největší na území Ostravy je 
odval místně zvaný halda Ema (správně má být odval dolu 
Trojice) s kótou vrcholu 315 m n. m, jenž tvoří výraznou 
dominantu Ostravy. Její vrchol (zčásti doutnající) se širo-
kým rozhledem po Ostravsku se stává turistickou atrakcí. 
Dalším výrazným útvarem v zástavbě města je velký od-
val u bývalého dolu Odra. Nepřehlédnutelná je skupina 
odvalů (jeden stále hoří) u bývalého dolu Heřmanice. 

 
Obr.6. Halda Ema (správně odval dolu Trojice) ve Slezské Ost-
ravě po zabezpečovací úpravě svahů a před zalesněním. 
Reprofoto  
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V závěru lze jako pozitivum k této problematice uvést, 

že naštěstí pro naší hornickou generaci, ale i budoucí ne-
hornické pokolení byly díky nezměrnému úsilí Památko-
vého ústavu v Ostravě zachovány a před likvidací uchrá-
něny některé významné důlní objekty jako kulturní hor-
nické památky. Především se jedná o národní kulturní 
památky, a to důl Míchal v Michálkovicích a důl Hlubina 
v Moravské Ostravě (jako součást objektů zachovalého 
komplexu přímého technologického toku vytěženého uhlí 
od jámy na koksovnou a dále na vysoké pece Vítkovic-
kých železáren), dále památky: důl Anselm v Petřkovicích 
(dnes hornické muzeum), nacházející se v památkově 
chráněné archeologicko-industriální lokalitě Landek a 
také důl Vrbice v Hrušově. Tyto památky byly navrženy 
do indikativního seznamu světových památek UNESCO. 
Kromě nich jsou jako kulturní památky zařazeny a udržo-
vány těžní věže s jámovými budovami na bývalých dolech 
Jindřich v Moravské Ostravě, Alexander v Kunčicích, Petr 
Bezruč ve Slezské Ostravě, M. Jeremenko ve Vítkovicích 
a výdušná jáma Jan Šverma 3 v Nové Vsi.  

I když Ostrava přestala být hornickým městem zmíně-
né ekologické pozůstatky, ale i hornické památky budou 
dlouhodobou hornickou činnost z minulosti připomínat. 

 

155 let jámy Eleonora  
Dolu Doubrava v OKR. 
Ing. Martin Malíř 
ČBÚ v Praze, září 2009 

První nález černého uhlí v Doubravě u Orlové se datu-
je rokem 1822, kdy majitel panství v Doubravě nechal 
vyhloubit na kopci Vidrholec průzkumnou šachtici Ver-
such (Pokus) – založení Dolu Doubrava. Již v hloubce 
7 m hloubení narazilo na uhelnou sloj (uhlonosný karbon 
zde vychází až na povrch – tzv. karbonské okno). Jednalo 
se tehdy na Ostravsku teprve o čtvrtý úspěšný pokus při 
vyhledávání uhelných ložisek. V dalších letech pak bylo 
vyhloubeno v okolí mnoho dalších šachtic o hloubkách 20 

až 50 m, většina z nich však pak později zanikla. Těžební 
práva v prostoru Orlové a Doubravy získal v roce 1845 
vídeňský bankéř S. M. Rothschild. Ten v roce 1854 nechal 
prohloubit jednu z výše zmíněných šachtic a nechal ji po-
jmenovat Eleonora. Jáma v konečném stavu má hloubku 
788 m. Od povrchu do hloubky 608 m má soudkový tvar 
o rozměrech 5,4 x 4,4 m, dále pak kruhový průřez o prů-
měru 5,5 m. V roce 1855 bylo započato prohlubování 
šachtice Versuch, jejíž název se změnil na Bettina (podle 
jména Rothschildovy dcery) – později jáma Doubrava I. 

V dalších letech probíhala postupná modernizace obou 
jam a s tím související zvyšování těžební kapacity. Jáma 
Eleonora měla původně jednoválcový parní těžní stroj, 
který v roce 1851 vyrobily Vítkovické železárny. V roce 
1898 byl nahrazen dvouválcovým parním těžním strojem 
od stejného výrobce. Na jámě Bettina byl dvouválcový 
těžní stroj z roku 1883, jehož výrobcem byly Strojírny 
knížete Salma v Blansku. V roce 1868 byla těžba na Dole 
Doubrava ve výši 34.965 t, ale již v roce 1871 dosáhla 
150.821 t. V roce 1883 byly jámy Bettina a Eleonora slou-
čeny v jeden důl s názvem Bettina. Těžba dále postupně 
narůstala tak, že v roce 1900 bylo vytěženo 402.528 t, 
v roce 1944 pak dokonce 1.172.600 t. Od 1. ledna 1941 se 
důl jmenoval Olsaschacht, v roce 1945 byl důl přejmeno-
ván  na Důl Doubrava. Rozvoj těžby byl přerušen dne 
12.února 1949, kdy došlo na Dole Doubrava ve sloji Hu-
bert k výbuchu důlních plynů a následně k opakovaným 
výbuchům směsi uhelného prachu a metanu, které způso-
bily smrt 19 horníků a 5 záchranářů. Při likvidaci havárie 
byla poprvé na světě použita v dole inertizace dusíkem. 
Provoz na Dole Doubrava byl po havárii obnoven až 
v říjnu roku 1950. V roce 1950 tak na Dole Doubrava bylo 
vytěženo pouze 61.300 t černého uhlí, ale již v roce 1959 
byla překonána hranice 1 mil. tun (1 024 670 t). Od roku 
1956 probíhala na Dole Doubrava rekonstrukce dolu. 
V letech 1960-64 byla na jámě Eleonora postavena nová 
šachetní budova, nová strojovna a umístěny nové důlní 
ventilátory. Den 7. 5. 1985 se zapsal do dějin dolu černým 
písmem. V důsledku výbuchu důlních plynů zahynulo 25 
horníků a báňských záchranářů. 

 
Historický obrázek areálu dolu Doubrava (internet)  



BULLETIN SDMG Strana 7  

 
Jáma Eleonora – pohled od severu 

Historicky nejvyšší těžby bylo dosaženo v roce 2002 
(2 100 912 t), kdy byl již kdysi samostatný Důl Doubrava 
od roku 1995 součástí Dolu ČSA v Karviné (dnes závod 
ČSA Dolu Karviná těžební společnosti OKD, a. s.). Od 
roku 1999 pak začala postupná likvidace povrchových 
provozů Dolu Doubrava. V roce 1999 až 2000 byly zlikvi-
dovány diagonálně umístěné větrní jámy Orlová 1, 2 
(vyhloubeny v roce 1930 a 1896) a centrální větrní jáma č. 
3 (Majerka – vyhloubena v roce 1925). V roce 2005 byl 
zahájen útlum povrchových provozů vlastního areálu do-
lu. Dne 23. října 2006 byla odstřelena skipová jáma 
Doubrava I (Bettina) a 2. 11. 2007 i těžní jáma Doubrava 
II. Těžba v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové však 
nadále probíhá ze sousedních závodů ČSA (lokalita Jan 
Karel) a Lazy Dolu Karviná. 

V současné době již na povrchu z areálu Dolu Doubra-
va mnoho nezůstalo. S výjimkou souboru staveb kolem 
odlehlé severní jámy Doubrava III jsou již sneseny téměř 
všechny provozní budovy vyjma vstupní vrátnice dolu, 
budovy rozvodny, části správní budovy a těžní věže jámy 
Eleonora. Jáma Eleonora a její těžní věž tak i po 155 le-
tech dosud představuje, byť dočasně (probíhají přípravy 
její likvidace), poslední technickou hornickou památku na 
areál Dolu Doubrava. Současný stav dokumentují obrázky 
ze srpna roku 2009. 

 
Těžní věž jámy Eleonora – před ní zásoba zásypového materiálu 

k likvidaci jámy 

 
Pohled od vrátnice Dolu Doubrava – torzo správní budovy 

 
70 let 

28. září – Ing. Václav Besta 
 

65 let 

12. září – doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. 
 

60 let 

29. srpna – Miroslav Přibil 
3. září – Vilém Středa 

 
55 let 

7. července – Vlastimil Stoklasa 
4. srpna – Libuše Bennová 
8. srpna – Ing. Jan Cvilink 
8. září – František Bajer 

 
50 let 

23. září – Zdeněk Dvořák 
 

45 let 

23. srpna – Jan Bayer 
2. září – Ing. Pavel Černota 
6. září – Ing. Roman Galek 

 
30 let 

19. září – Daniel Čanda 
 

Jménem redakce a všech důlních 
měřičů a geologů přejeme 

oslavencům a jejich rodinám pevné 
zdraví a mnoho úspěchů do dalších 

let! 

SPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEK   
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Neprodejné – pouze pro členy SDMG a pracovníky v oblasti důlního měřictví a důlní geologie 

Hádej, kdo jsem,  
aneb legrácky pokračují 

Zdravím čtenáře Společnosti důlních měřičů a geolo-
gů. Po prvotině v podobě „Velikonoční povídky“, jsem 
byl požádán, jestli stvořím něco humorného do dalších 
našich Bulletinů. Při vzpomínce, jak nás naváděl 
k různým kuchařským dílům na poslední stránce předcho-
zí náš vrchní redaktor Ing. Vladislav Filipec (ahoj Vlad-
ku), jsem si řekl, že snad ještě jednu rošťárnu vymyslím. 
Sedím si tak v klidu u TV a koukám na pořad: Hádej, kdo 
jsem - a najednou to přišlo. Tak téma je podle názvu jed-
noduché, ale uvidíme… Celkem je na vás nachystáno 10 
otázek a bonusová navíc. Vaším úkolem bude na tyto 
otázky odpovědět a zaslat na e-mailovou adresu: 
Johny.Hyoscyamus@seznam.cz do 25.10.2009. Třináctá 
správná odpověď bude odměněna cenou, která je 
v současnosti v mém třetím šuplíku. Nebojte, pavouk to 
není, ale k havěti to má blízko :-) 
Otázka č. 1:  3x se opakující slovo v lidové písničce spoj-
te nikoliv s Eliškou (svatba s kominíkem – také se vysky-
tuje v písničce), ale se jménem slavící svátek 21.2. Nápo-
věda navíc: u malých dětí si lze první část splést se zná-
mým vojenským letadlem. 
Otázka č. 2: na adrese: http://www.bontonland.cz/hry/ 
adventury/Secret-Files-2-Puritas-Cordis-638568.html se 
uvádí: Svět je na pokraji zkázy, než však Nina Kalenková 
zjistí, že nedávné katastrofy nejsou dílem přírody, ale jdou 
na vrub bezohledné tajné společnosti jménem Puritas Cor-
dis, je již téměř pozdě. V této větě vyhledejte slovo a spoj-
te jej s částí: „když k nám byl zaveden ?? proud“. 
Otázka č. 3: Kdo to je? Narodil se oficiálně dne 
27.5.1934 v Praze. Studoval v Praze, Kladně a opět 
v Praze. Upozorňuji však na to, že jisté prameny uvádějí, 
že po dobu 2. světové války, byl na nejmenované matrice 
v Praze zaměstnán dislektik, který rok 1943 omylem na-
psal jako 1934. 
Otázka č. 4: Hledejte povolání – důlní kreslič to není, ale 
s barvičkami to umí dost dobře. No, a když vás jeden 
z nich nechce už poslouchat, uřízne si svoje ouško. Tak 
kdo to je? 
Otázka č. 5: Hledejte květinu mezi trním a nápovědu 
hledejme například v Postřižinách a ve stejně krásné paní 
správcové, která havířský mok dochucovala vlastní kou-
pelí. 
Otázka č. 6: Hledejte obyvatele z: Našó névěči a néstarši 
pojmenovanó národopisnó oblasťó. Rozkládá se meze 
městama Létovel, Prostijov, Holomóc, Veškov, Kroměřiž, 
Tlumačov, Přerov. 
Otázka č. 7: Sedm dní v týdnu a vy hledáte jeden z nich. 
Ti „dva pracovití“ se na něj těší tak, že pak buší, buší, 
buší... Tak, že neděle to nebude. Jaký je to den? 

Otázka č. 8: ???? Regensburg (Německo) – Slavia Praha 
0:3. 15. 7. 2008. Jak se jmenuje německý fotbalový klub, 
který se nechal porazit našimi mistry? Tady nutno dodat, 
že tento fotbalový celek v NSR, hraje třetí ligu. 
Otázka č. 9: Co vám má napovědět tato ohrožená květi-
na? Jednoletá až dvouletá, žláznatě chlupatá, 20 až 90 cm 
vysoká bylina. Lodyha přímá, téměř oblá, hustě chlupatá, 
zelená. Listy v přízemní růžici dlouze řapíkaté, v obrysu 
vejčité, chobotnatě peřeně zubaté, záhy odumírající, lo-
dyžní listy střídavé, sbíhavou bází přisedlé, poloobjímavé, 
tvarem podobné listům přízemním. Květy uspořádány ve 
vijanech, vyrůstají v úžlabí listenů, takřka přisedlé, 
5 četné, špinavě žluté a fialově žilkované, kalich je 5 cípý, 
vně hustě žláznatě chlupatý. Plodem je tobolka. Kvete 
v VI až IX. Ve středověku užíváno jako anestetika při 
operacích a také při revmatismu (zevně se užíval olej zís-
kaný ze semen), zápalu plic, kašli, nechutenství či při ha-
dím uštknutí, vdechování par z napařených semen údajně 
zmírňuje bolesti zubů, celkově ho lze použít podobně jako 
listů rulíku zlomocného. Vzhledem k tomu ale, že se jedná 
o rostlinu smrtelně jedovatou, je její užití v samoléčení 
krajně riskantní!!! V současnosti se ho užívá k izolaci 
alkaloidů, jež nacházejí uplatnění v oficiální medicíně 
(např. při léčbě astmatu). Býval hlavní součástí tzv. čaro-
dějných mastí, kterými si hysterické ženy středověku potí-
raly tělo (zejména obličej a genitálie) a v nastalých haluci-
nacích pak odlétaly na slavnost čarodějnic, tedy na sabat. 
Nutno ještě dodat, že literatura ještě uvádí, že se velmi 
dobře množí a to vám na vlastní kůži můžu dosvědčit. 

 
Otázka č. 10: Co mají otázky č. 1 až 9 společného 
s Vacátkem? 
A geodetický bonus navíc: co mají společného souřadni-
ce N 45°15´, E 19°50´ s naším novým vrchním redakto-
rem. 
 

Těším na vaše odpovědi a specielně na třináctého 
účastníka. 

Johny Hyoscyamus  


