
Ročník 18

Číslo 3

Vydává Společnost důlních měřičů a geologů

Upozornění !
Své příspěvky, náměty a rady

zasílejte laskavě na adresu

VŠB - TU Ostrava, HGF
Institut geodézie a důlního měřictví

Ing. Dana SLÁDKOVÁ, Ph.D.
e-mail :

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

e-mail :
Internet :

Společnost důlních měřičů a geologů

dana.sladkova@vsb.cz

vrubel@mail.sdas.cz
www.sdmg.cz

596 995 566

Ing. Martin Vrubel, Ph.D.

Společnost důlních měřičů a geologů

36. zasedání Prezidia ISM v
Jihoafrické republice

Prezidium ISM se konalo ve dnech 1. až 5. září
2008 v Jihoafrické republice ve městě Kimberley. Zde
byla v roce 1867 objevena ložiska diamantů. Na jejich
hledání a těžbě se zpočátku účastnili běloši i černoši. S
rostoucí hloubkou výkopů ubývalo černošských
prospektorů. Poslední černošský prospektor, reverend
Gwayl Tyamzashe, opustil v roce 1883.
Ložiska diamantů a jejich těžbu pak ovládla společnost
De Beers, za niž stáli evropští finančníci (například
Rotschild), Cecil Rhodes a Alfred Beit, nejvýznamnější
světový nákupčí diamantů. Od roku 1885 se těžilo ve
velkých hloubkách - huťmistry zde byli běloši, ti
kontrolovali práci černošských horníků.

Kimberley

SLOVO ÚVODEM
Vážené kolegyně a kolegové,

další číslo našeho Bulletinu vychází opožděně
oproti pravidelnému termínu - září.

Je tomu tak proto, že snahou redakce bylo, aby se
toto číslo dostalo do rukou účastníkům VII. sjezdu a XV.
konference Společnosti důlních měřičů a geologů, konané
tentokrát ve dnech 15. a 16. října v Kutné Hoře.

Sjezd SDMG - tentokrát už sedmý - se koná vždy
ve tříletém intervalu (v souladu se Stanovami SDMG) - a
stejně jako sjezdy předešlé, přinese změny v Radě
Společnosti, odpovídající odevzdání Vašich hlasů pro
kandidáty do nové (či obnovené) Rady Společnosti důlních
měřičů a geologů.

Redakce Bulletinu Vám přeje šťastnou ruku při
volbě kandidátů.

Obsahem čísla ovšem - možná proti očekávání -
není shon, příprava a obsah sjezdu a konference. Je zde
naopak několik zajímavých zpráv z dosavadní činnosti a
prezentace Společnosti v zahraničí, stejně jako něco málo
jak ze současné činnosti měřičů a geodetů, tak z historie
hornického podnikání v Česku.

Existuje, bohužel, stále ještě jedna věc, která už
pravidelně „zdobí” tyto úvodníky, a to je trvající nekázeň
jednotlivců v plnění jedné ze základních členských
povinností - placení členských příspěvků. Je to možná
poněkud ostudné, připomínat členům tuto povinnost, ale je
třeba si uvědomit, že Společnost důlních měřičů a geologů
je na příjmu z příspěvků do značné míry závislá. Věříme -
spolu s novou Radou Společnosti DMG, že se situace přece
jenom zlepší - a za to děkujeme.

No a co jiného závěrem, než popřát Vám
nezapomenutelné zážitky z Kutné Hory, nové Radě
Společnosti DMG hodně chuti do práce a následné dobré
výsledky v jejich práci a slíbit Vám, že i další vánočně-
silvestrovsky- novoročně laděné číslo Bulletinu bude pro
Vás včas připraveno.

Redakční rada Bulletinu SDMG
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Obr.č. 1 The Big Hole – Velká díra



Jednání prezidia se zúčastnilo přes dvacet
pozvaných. Mezi zúčastněnými byli prezident ISM Mr
Mike Livingstone-Blevins z Jihoafrické republiky, vice-
prezident Dr. Kálmán Barátosi z Maďarska a vice-
prezident Prof. Dr.Axel Preusse z Německa.

Dále zde byli předseda 1. odborné komise Dr.
Ing. Ralph Schulte z Německa, předseda 4. odborné
komise Prof. Dr. Ryszard Hejmanowski z Polska,
předseda 5. odborné komise Ing. Martin Vrubel, Ph.D. z
České republiky, zástupci z USA, Norska, Švédska,
Ruska, Velké Británie, Austrálie, JAR, členové
odborných komisí a hosté.

Dominantou města Kimberley je The
, zatopený původní diamantový důl. V blízkosti

se nachází také muzeum a část městečka, které se
dochovalo z doby diamantové horečky.

Hotel Protea, ve kterém probíhalo zasedání
prezídia, se nachází v přímé blízkosti The Big Hole.

Big Hole –
Velká díra
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Obr.č. 2  Vchod do muzea

Obr.č. 3 Hotel Protea

Obr.č. 4  Pohled na The Big Hole přímo z hotelu

Obr.č. 5
Dr.Barátosi, Mr Livingstone-Blevins, Prof. Preusse

Obr.č. 6  Z hornického městečka

Obr.č. 7 Restaurace v hornickém městečku



Společný projekt „Důlní měřič a životní cyklus
dolu“ , jímž se zabývají Dr. Shulte, Ing. Mayer a Ing.
Vrubel, Ph.D., předvedl v prezentaci Dr. Schulte. Tento
projekt by měl zahrnovat postupy a minimální standardy,
které by měl důlní měřič dodržovat od projektování,
výstavby, během těžby, při rekultivacích hornické krajiny
až do ukončení těžby a zahlazování jejich následků.

Středa 3. 9. 2008 byla pro všechny zúčastněné
náročná. Jelo se do moderních diamantových dolů „De
Beers Finsch Mine“. Vyzbrojeni maskou, lékárničkou a
lahví s vodou se všichni vydali na osmi kilometrovou
cestu prašnými chodbami.

První den hned po příjezdu byla zorganizována
exkurze do hornického skanzenu, které se nachází v těsné
blízkosti hotelu.

Zasedání prezidia bylo zahájeno prezidentem Mr
Mike Livingstonem-Blevinsem druhý den po příjezdu v
úterý 2. 9. 2008, které bylo přerušeno pouze obědem.
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Obr.č. 8 Tak žili kopáči diamantů

Obr.č. 10 Uvítací slovo Prezidenta ISM

Obr.č. 9  Bydlení majetnějších

Obr.č. 11  Z prezentace projektu

Obr.č. 12  Ukázněně jeden za druhým

Obr.č. 13 Automatická doprava- trucky bez řidiče
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Druhý den se v rámci konání konference
uskutečnila prohlídka Belianské jeskyně, která se
nacházela nedaleko od místa konání konference v
Tatranské Kotlině. Po náročnějším, asi 1 km dlouhém
výstupu, čekalo účastníky konference ještě zdolání 860
schodů uvnitř jeskyně. Po exkurzi a obědě následovaly
opět přednášky v hotelu Horizont ve Staré Lesné.

Program konference byl zaměřený na širokou
problematiku současné geodézie, důlního měřictví,
kartografie, katastru nemovitostí, fotogrammetrie, GIS
a ekologie báňské krajiny. Důvodem širokého pojetí
temat byla možnost účasti všech, kteří se o oblast
geodézie zajímají a chtějí prezentovat své nové
poznatky z oblasti teorie a praxe. Institut geodézie a
důlního měřictví (IGDM), HGF, VŠB-TU Ostrava byl
zastoupen Doc. RNDr. Janou Mazalovou, Csc, Ing.
Kateřinou Valentovou, které společně prezentovaly
článek s názvem „ Ověřování přesnosti totálních stanic
Leica TPC 1200, TOPCON GPT-7001 a TOPCON
GPT-8203M“. Článek se zabýval ověřením výrobcem
deklarovaných parametrů uvedených přístrojů. Dalšími
zástupci IGDM byli Ing. Hana Staňková, Ph.D. a Ing.
Pavel Černota, kteří se věnovali důlní souřadnicové
soustavě na Ostravsku, tzv. Ottově souřadnicové
soustavě. Ve své prezentaci popsali základní
charakteristické vlastnosti této soustavy a další
historické souvislosti v jejím vzniku.

Cesta byla náročná, ale všichni dorazili, i když
někteří s velkou námahou. A jestli si někdo myslí, že
jsme viděli diamanty, tak to je na omylu.

Ve čtvrtek pokračovalo zasedání prezidia. Na
programu byly především jazykové otázky spojené s
jednáním komisí, prezídia a na kongresu a otázky
dalšího rozvoje ISM, včetně spolupráce se světovou
hornickou organizací na vypracování důlně-měřické
části knihy o dobývání nerostů. Zajímavá byla
prezentace zástupce JAR o monitoringu The Big Hole.
Prezidium rovněž rozhodlo o místě zasedání příštího
prezidia ISM (Ulánbátar) a potvrdilo konání kongresu
ISM v roce 2010 v Sun City (JAR).

Ve dnech 16.-19. září 2008 se konal již 5.
ročník vědecko-odborné konference s mezinárodní
účastí ve Staré Lesné v lokalitě Vysokých Tater na
Slovensku.

Konference, které měla název „Geodézie,
kartografie a geografické informační systémy 2008“,
navazovala na vědecko-odborné semináře a konference
z geodézie, důlního měřictví a jim blízkých vědních
oborů, které se konaly v Učebno-výcvikovém zařízení
Technické univerzity Košice v Herlanech v letech 2000
až 2004 ve Slovenské republice.

Už podruhé se organizátor konference Ústav
geodézie, kartografie a geografických informačních
systémů, Fakulty BERG, TU Košice rozhodl
uspořádat tuto konferenci v lokalitě Vysokých Tater,
nejen kvůli krásnému prostředí, ale také kvůli zkrácení
cestování účastníků konference až na východ slovenské
republiky. Bohužel počasí účastníkům konference příliš
nepřálo (zamračeno, průměrná teplota 4 °C), takže na
vrcholky Vysokých Tater nebylo celé tři dny trvání
konference vůbec vidět.

V. vědecko-odborná konference
Geodézie, kartografie a geografické

informační systémy 2008

Zpracovala :
Ing. Dana SLÁDKOVÁ, Ph.D.
Institut geodézie a důlního měřictví

Obr.č. 1   Hotel Horizont Stará Lesná – místo konání

Obr.č. 2   Trochu tatranské přírody

Obr.č.3  Před exkurzí do Belianské jeskyně
ještě rychle cigárko…



Před společenským večerem, jehož součásti byla
lidová muzika, poděkovala předsedkyně organizačního
výboru doc. Dr. Ing. Janka Sabová všem autorům za
zajímavé příspěvky na konferenci. Z rokování konference
je vydaný sborník abstraktů článků a CD s plnými
zněními jednotlivých článků. Příspěvky, které úspěšně
projdou odbornou recenzí budou dodatečně publikované
ve speciálním vydání časopisu Acta Montanistica
Slovaca v roce 2009.

„Bez práce nejsou koláče.“ … Výsledky práce
důlních měřičů a geologů (ale také záměry investorů,
studie atd.) je potřeba prezentovat. Existuje řada
možností: textové zprávy, grafy, plány, řezy, mapy,
ortofotomapy, internetové prezentace, interaktivní
počítačové vizualizace, …, fyzické 3D modely.
Použití každé z uvedených forem má své místo a
opodstatnění. Pokud však vznikne potřeba názorně
prezentovat prostorovou situaci široké laické i odborné
veřejnosti, je vhodné připravit fyzický 3D model v
patřičném měřítku. Prostorové modely byly a jsou v naší
praxi používány již dlouhou dobu. Pro jejich tvorbu se
používá rozličných materiálů a výrobních postupů. Jejich
charakteristikou je většinou pracnost výroby. Stejně jako
v ostatních odvětvích lidské činnosti i zde technologický
pokrok přináší nové možnosti – 3D tisk. Princip tisku je
velmi podobný inkoustovým tiskárnám, avšak místo
běžného inkoustu se používá lepidlo a místo papíru
prášek. Výsledkem jsou prostorové modely s vysokou
přesností.

3D tiskárny pracují na principu technologie, jenž
byla vyvinuta na Institutu technologie v Massachusetts
(1993) Výstupem 3D tiskáren jsou fyzické modely, které
představují dokonalou repliku modelů vytvořených
běžným 3D softwarem (SolidWorks, 3D Studio Max,
Inventor, Sketch Up, Catia, …) v počítači. Uvedená
technologie představuje nejrychlejší způsob výroby
prototypů na světě a zároveň jako jediná umožňuje tisk
modelů v plné škále barev.

Princip tisku je velice jednoduchý. Dodávaný
software rozřízne připravený počítačový 3D model na
několik set tenkých vrstev o tloušťce 0,089 – 0,203 mm. V
první fázi přesune rotující válec tenkou vrstvu prášku na
bázi sádry do pracovního prostoru a tisková hlava nanese
tekuté lepidlo v horizontálním řezu vyráběného modelu.
Na místech, kde dochází ke kontaktu lepidla s práškem se
vytvoří viditelná část průřezu budoucího modelu. V druhé
fázi sjede pracovní plocha o krok směrem dolů, čímž

Stručný popis technologie 3D tisku:

.

Prostorové modely
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vytvoří prostor pro další vrstvu prášku. Tento postup se
opakuje až do vytištění celého výrobku. Výhodou této
technologie je skutečnost, že po celou dobu tisku je
vyráběný díl podepírán okolním neslepeným práškem.
Po dokončení procesu tisku nastupuje sušení, odstranění
přebytečného prášku a konečná aplikace infiltrantu.
Prášek je možno opakovaně recyklovat, což ve svém
důsledku představuje úsporu provozních nákladů
uvedené technologie.

Ing.Hana Staňková, Ph.D.
Institut geodézie a důlního měřictví
VŠB - TU Ostrava

z činnosti měřičů
Obr. č. 1: Virtuální model části Dolu Nástup Tušimice

Obr. č. 2: Fyzický 3D model části
Dolu Nástup Tušimice

Obr. č. 2a: Fyzický 3D model Dolu Nástup Tušimice



dobývaly pro keramický průmysl. Vedle nich se
vyskytují hořlavé živičné lupky, které se nacházejí nad
hlavou kounovské uhelné sloje a nazývají se švartna. Tato
vrstva obsahuje fosilie ryb.

Celková mocnost slánského souvrství je až 250 m.
Podle názoru Němejce (1934) a Havleny (1964) jsou
kounovské vrstvy ty vrstvy, které se nacházejí mezi
ledeckými vrstvami a bází líňského souvrství. Kounovské
vrstvy jsou 14,5 – 82,9 m mocné a obsahují uhelné slojky
mocnosti až těžitelné sloje, k nimž patří i líňská uhelná
slojkaA. Friče. Uhelné souslojí se dělí na dvě skupiny. Ve
spodní skupině jsou 1 – 3 uhelné slojky, provázené 1 – 2
polohami vůdčího světlého tufitického proplástku
zvaného kamínek. Polohově nejvyšší uhelná slojka má
mezi Kounovem a Jedomělicemi a u Chotíkova ve
stropu bitumenní pelokarbonát – švartnu. Svrchní
skupinu tvoří 1 – 2 uhelné slojky.

(m) (m) (m)

0,15 ornice 0,15
1,70 písčitý jíl hnědý 1,85
3,05 červený jíl se slídou 4,90
3,25 pískovec šedý 8,15
0,40 pískovec načervenalý 8,55
2,50 pískovec šedý 11,05
1,80 pískovec načervenalý 12,85
9,10 jíl červený 21,95
1,50 jíl šedý 23,45
0,85 jíl šedomodrý 24,30
4,25 jíl šedý 28,55
1,55 pískovec šedozelený 30,10
2,40 jíl červený 32,50
1,40 jíl šedomodrý 33,90
2,50 jíl šedomodrý se slídou 36,40
0,90 slín bílý 37,30
3,10 jíl šedý, pevný 40,40
2,50 jíl se slínem 42,90
2,75 jíl šedý, pevný 45,65
0,35 pískovec načervenalý 46,00
0,70 jíl se slídou 46,70
4,85 jíl se slídou a slínem 51,55
0,30 pískovec šedý, tvrdý 51,85
0,95 jíl šedý s valounky 52,80
6,50 jíl šedý pevný 59,30
1,50 jíl šedý s kam. žilkami 60,80

Zjednodušený geologický profil vrtu „Na cihelně“
– za školou

0,08 švartna 60,88
0,07 jíl světlý 60,95
0,45 uhlí 61,35
0,08 lupek tvrdý 61,43
0,50 uhlí 61,93
1,05 jíl šedý 62,98

Mocnost Popis vrstvy Hloubka

Představená technologie výroby prostorových
modelů si plným právem zaslouží přívlastky rychlá, přesná
a věrná.

Kounovská sloj spadá stratigraficky do slánských
vrstev, které tvoří tzv. III. pásmo svrchního šedého
souvrství svrchního stefanienu – svrchní karbon, tedy
období geologické éry zvané prvohory. Svrchní šedé čili
slánské souvrství se skládá z jemnozrnných tmavošedých
lupků. Četné jsou vložky slídnatých arkos, které se

Ostrava 10.9.2008,
Ing. Marcel Janoš, Ph.D.,
ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o.

Milan HAVLÍČEK

Charakteristika

(pokračování z Bulletinu č. 2/2008)

Uhelná sloj
1)

Hornická činnost na Kounovsku -
část 2
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Z historie hornictví

Obr. č. 4 Virtuální model haldy v Heřmanicích
(+ termovize)

Obr. č. 4: Fyzický 3D model haldy v Heřmanicích
(+ termovize)



Mocnost uhelné sloje je v západní části území průměrně 0,6 –
0,8 m, ve východní části území 0,8 – 0,9 m, maximální mocnost
1,2 – 1,4 m. Rozsáhlý vrtný průzkum byl proveden a
vyhodnocen ve 30. letech minulého století. Nový vrtný
průzkum severním směrem o 20 let později ověřil další průběh
kounovské sloje o mocnosti 1 – 2 m. Od roku 1967 byla těžba
kounovské sloje pro neefektivnost zastaralých provozů
zastavena.


 nadložní pískovce jsou vodonosné;

 v nadložních pískovcích (opukách) se objevují zkamenělé

otisky rostlin a lastur;

 hloubka uložení kamenouhelné sloje západně od Kounova

je 26 – 30 m a směrem ke Kounovu se hloubka zprvu
zvyšuje, potom prudce snižuje, tedy uhlí je uloženo blíže k
povrchu;


 nejblíže k povrchu je uhelná sloj pod kounovským
kostelem a v okolí rybníka a potoka;


 uhlí je křehké, až 25 % tvoří uhlí o zrnitosti 0 – 13 mm;

 výhřevnost uhlí je proměnná 4 000 – 5 000 kcal – méně

mocná sloj má uhlí kvalitnější, tvrdší a lesklejší s
lasturovým lomem;


 uhlí je charakteristické vysokou vlhkostí a popelnatostí;

 uhlí hoří pro vysoký obsah plynu dlouhým plamenem;

 obsah plynu byl 35 m ve 100 kg mokrého uhlí;

 nehodí se pro výrobu koksu (vyrobený koks je pískovitý,

rozpadavý);

 při delším uložení uhlí na vzduchu se odpařuje voda,

odplynovává se, uhlí se rozpadává a ztrácí na kvalitě;

 ve sloji se jako první vrstva vyskytuje bituminózní

proplástek švartna;

 výhřevnost švartny je až 9 000 kcal;

 ve vrstvě švartny jsou fosilie (zkamenělé otisky) ryb;

 švartna nebyla těžena a pro svou pružnost tvořila ochranný

strop při dobývání;

 uhelnou slojí probíhá významná tektonická porucha ve

směru sever – jih a nalézá se v oblasti křížení silnice
Kounov – Lhota pod Džbánem se státní dráhou;


 mocnost uhelné sloje po obou stranách poruchy vzrůstá až
na 120 cm (jinak má v okolí Kounova mocnost 95 cm
včetně 7 cm kamínku);


 podloží kamenouhelné sloje tvoří šedivé nabotnavé jíly se
zřetelnými šupinkami slídy;


 některé kounovské studny procházejí uhelnou slojí;

 těžba uhlí byla prováděna hlubinným způsobem těžby,

uhlí z dolů bylo dopravováno svislými jámami nebo
šikmými štolami;


 západně od geologické tektonické poruchy je sloj mezi
silnicí Kounov – Lhota pod Džbánem a železniční tratí
Rakovník – Louny vyrubaná bývalým hlubinným dolem
Adolf;


 hlubinná těžba uhlí byla v minulosti prováděna i pod
současnou novější kounovskou zástavbou, tedy za
hranicemi zástavby obce v letech 1860 – 1900;

Charakteristiky geologických vrstev v okolí Kounova

3

Zjednodušený geologický profil vrtu na
„Novém dole” - Kateřina
mocnost Popis vrstvy Hloubka
(m) (m) (m)
0,40 ornice 0,40
3,20 červený jíl 3,60
0,20 písek světlý 3,80
1,40 červený jíl 5,20
0,60 písek červený 5,80
4,50 pískovec šedý 10,30
0,60 jíl světlý 10,90
0,90 jíl hnědý 11,80
5,10 jíl šedý 16,90
0,40 jíl tmavý 17,30
4,40 jíl se slídou 21,70
0,20 pískovec tmavý 21,90
4,10 jíl šedý, tvrdý 26,00
0,90 jíl šedý se žilkami 26,90
0,08 švartna 26,98
0,07 jíl sv tlý 27,05
0,40 uhlí 27,45
0,08 lupek 27,53
0,50 uhlí 28,03
1,03 jíl šedý 29,06

ě

1) Profil kamenouhelné sloje v okolí Kounova

0,02 m mourovitý přihnědlý uhel
0,07 m bílá nazelenalá maznice
0,15 m uhlí
0,15 m maznice
0,20 m uhlí horní lávka
0,07 m kamínek
0,50 m uhlí dolní lávka

Na přiložených zjednodušených profilech publikovaných
ve 30. létech minulého století je vidět průběh uhelné sloje.
Profil čís.1 SV–JZ zobrazuje hloubku uložení uhelné sloje na
linii spojující kounovský kostel, kounovský hřbitov a bývalý
schwarzenbergský důl Adolf a profil čís.2 SZ_JV zobrazuje
hloubku uložení uhelné sloje na linii kolmě k profilu čís.1
spojující silnici Kounov – Lhota pod Džbánem, těžní jáma
bývalého dolu Adolf a železniční tratí v úseku Kounov –
Mutějovice. Mocnost nadloží pod obcí Kounov je velmi
proměnná jak ukazují shora uvedené geologické profily a
svědčí o významných tektonických zlomech. Konkrétně v
západní, tedy elevací nejvyšší části Kounova je mocnost
nadloží 26,9 m, ve středu obce 60,8 m a u kostela uhlí vystupuje
až na dno potoka. Vlastní vertikální profil sloje tvoří následující
vrstvy:

Přibližně ve středu sloje se nalézá tzv. kamínek, který je v
západní části mocný 7 – 10 cm a východním směrem narůstá do
mocnosti až 8 m.
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15. července - Tomáš VÁVRA, Chomutov
26. září - Ing. Tereza FOLTÝNKOVÁ, Ostrava

27. srpna - Ing. Hana STAŇKOVÁ, Frýdlant n/O.

9. července - Ing. Petr HLAVÁČEK, Praha
10. srpna - Jan RÁŽ, Sokolov

17. září - Ing. Karel HORTVÍK, Ostrava - Poruba

4. září - - Ing. Petr STANISLAV, Most
24. října - Ing. František DUDEK, Sokolov

3. srpna - Ing. Antonín JAHN, O - Radvanice

20. července - Petr HENC, Chomutov
17. října - Jaroslav NEKVINDA, Most
18. října - Miroslav LUKÁŠ, Sokolov

29. září - Jan CHORAZY, Úsov
19. října - Jiří ŠEDIVÝ, Horažďovice

Domácí jelitový prejt
(s použitím konzerv husí a kachní krve)

šť řcca 25 - 30 jelit (podle velikosti jelit a tlou ky st ev)

Materiál :

Postup :

5 kg tu ného vep ového boku, 1 kg krup . 7 nebo 10, 2 ks
konzervované husí a kachní krve,1/2 kg cibule,1 pali ka
esneku, 1/2 balí ku mletého pep e, 1/4 balí ku

majoránky, 3 listy bobkového listu, cca 20 kuli ek pep e,
s l, cca 5 m vep ových (hov zích) st ev, 10 ks pejlí.

P ed va ením od ízneme z vep ového boku
v echny tu né ásti. Ostatní uva íme v dostate ném
mno ství vody spolu s 3 strou ky esneku, pep em,
bobkovým listem a solí do m kka.

Mezitím tu né ásti vep ového boku jemn
nakrájíme a vysma íme tak, abychom obdr eli r ové
kvarky a vy kva ené sádlo. kvarky odlo íme pro dal í

pou ití a na polovin získaného sádla osma íme
nadrobno nakrájenou cibuli do ervena (pozor na
p ipálení - je potom ho ká !!)

Sou asn dáme va it do dostate ného mno ství
osolené vody kroupy. Vody minimáln dvojnásobné
mno ství vzhledem ke kroupám, asto promíchávat ode
dna, va í se asi hodinu, potom se nechají dojít v p vodním
nálevu.

Na masovém strojku (jemná plan eta)
pomeleme uva ený bok, kvarky, p idáme krev, osmahlou
cibulku i se sádlem (zbylé isté sádlo pou ijeme v
domácnosti) a teplé, uva ené kroupy. Ochutíme
rozet eným esnekem, mletým pep em a majoránkou a
podle chuti osolíme. Vzniklou hmotu ádn promícháme a
poté plníme do p ipravených st ev (nejlépe speciálním
"nabijákem"). Pokud nemáme st eva, zape eme prejt v
kastrolu v troub .

Napln ná jelita vkládáme do vývaru z boku a

proh íváme do teploty 90 C - ne va it !, a do doby, kdy
jelita vyplavou na povrch. Pak je pokládáme do chladného
místa vychladnout. Podáváme je "za studena" nebo
prope ené v troub .

Ze zbylého vývaru m eme p idáním ásti prejtu
(mo ná praskla n která jelita p i proh ívání), dochucením
esnekem, pep em,majoránkou p ípadn kostkou

Masoxu, získat 10 - 15 porcí výborné zabija kové polévky
("prdela ky").
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Přejeme dobrou chuť !

o

Domácí jelitový prejt
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30 let

Jménem redakce a všech důlních měřičů

a geologů

přejeme mnoho zdraví a úspěchů

do dalších let !

oslavencům a jejich rodinám

35 let

SPOLEČENSKÉ OKÉNKO CO SI DNES UVAŘÍME ..?

45 let

40 let

55 let

50 let

60 let


