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Udìlení resortní medaile 
Jiøího Agricoly 
Prof. Ing. Josefu Novákovi, CSc..

Profesor Novák se narodil 4. kvìtna 1941 ve 
Slavkovì u Opavy, Po maturitì zahájil studium na 
Hornické fakultì VŠB, kterou úspìšnì ukonèil v roce 
1962 v oboru dùlní mìøictví. V létech 1962-64 pracoval 
jako dùlní mìøiè u Uranových dolù v Pøíbrami. 

V roce 1964 nastoupil jako pracovník pro vìdu a 
výzkum na katedru dùlního mìøictví Vysoké školy báòské 
v Ostravì, kde úzce spolupracoval s prof. Nesetem, a to 
pøedevším v otázkách vlivù dolování a geometrie ložisek. 
V roce 1974 se stává odborným asistentem, v roce 1988 je 
jmenován docentem a v roce 2001 øádným profesorem 
oboru  dùlní mìøictví a geodézie.

SLOVO ÚVODEM
Vážené kolegynì a kolegové,

vydáním tohoto èísla Bulletinu SDMG je zahájen už 17. 
roèník jeho existence, prakticky tedy od vzniku Spoleènosti 
dùlních mìøièù a geologù. Kromì toho, že je to významný 
úspìch tohoto našeho “èasopisu” - svìdèí to i o tom, že vždy 
se najde problematika, kterou se redakce Bulletinu a Rada 
SDMG mùže presentovat Vám -  našim vìrným ètenáøùm.

Pøichází jaro - které (po neslavné zimì) vždy 
znovu otevírá další možnosti mìøièùm, geodetùm, ale i 
geologùm realizovat své èinnosti a projekty.

Vìøíme, že po zimním odpoèinku se vìtšina z Vás 
“vnoøí” do problémù s velkou chutí a nadšením. A vìøme. že i 
v tomto roce bude vždy do èeho “píchnout” a bude se daøit 
jak zamìstnancùm velkých podnikù, tak samostatným 
soukromým podnikatelùm v naší branži.

V dubnu oslavíme Velikonoce a my - Rada 
Spoleènosti dùlních mìøièù a geologù a redakce Bulletinu - 
Vám všem a Vašim rodinným pøíslušníkùm pøejeme touto 
cestu jejich pøíjemné prožití.

Letos opìt probìhnou naše obvyklé akce (XIV. 
konference SDMG, pøíp. semináøe), tentokrát však ve 
znamení oslav 100. výroèí založení Stolice geodézie a 
dùlního mìøictví na Vysoké škole báòské (více v textu).

Rovnìž probìhne XIII. mezinárodní kongres ISM, 
tentokrát v Budapešti, a to ve dnech 24. - 29. záøí 2007, 
kterého se - jak bývá zvykem - opìt zúèastní i naši zástupci. 
(více v textu).

No a v závìru nám - konec koncù jako vždy - 
dovolte pøipomenout Vám jednu z mála povinností Vás, 
èlenù Spoleènosti, a to zaplacení èlenských pøíspìvkù. 
Protože i tady platí to neotøelé - Peníze jsou až na prvním 
místì - a jsou tolik dùležité pro èinnost naší Spoleènosti.

Redakèní rada Bulletinu spolu s Radou 
Spoleènosti Vám v tomto roce pøejí hodnì úspìchù bez 
výrazných problémù.

Redakèní rada bulletinu SDMG
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prof. Ing. Josefu Novákovi, CSc. Èeský báòský úøad 
spolu s ministerstvem prùmyslu a obchodu rozhodli 
kladnì. Tradiènì, na svátek svaté Barbory, patronky 
horníkù, byl 4. 12. 2006 ocenìn i pan profesor Josef 
Novák tímto významným resortním vyznamenáním. 

Pepíku dìkujeme a vìøíme, že se ještì dlouho 
budeš aktivnì podílet na èinnosti školy a Spoleènosti 
dùlních mìøièù a geologù!

Ing.Martin Vrubel, Ph.D.
pøedseda Rady SDMG

Vyhláška Èeského báòského úøadu è. 435/1992 
Sb., o dùlnì mìøické dokumentaci pøi hornické èinnosti a 
nìkterých èinnostech provádìných hornickým 
zpùsobem, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen            
„Vyhláška ÈBÚ è. 435/1992 Sb.“), upravuje vedení, 
doplòování a uchovávání dùlnì mìøické dokumentace 
pro právnické a fyzické osoby pøi hornické èinnosti a 
èinnosti provádìné hornickým zpùsobem ve smyslu 
zákona è. 61/1988 Sb., o hornické èinnosti, výbušninách a 
o státní báòské správì, ve znìní zákona è. 542/1991 Sb., a 
pro organizace, které pro tyto úèely vykonávají 
projektové, výstavbové nebo jiné práce.

Vyhláška ÈBÚ è. 435/1992 Sb. se nevztahuje na 
èinnosti uvedené v § 1 odstavci 2 vyhlášky.

Vedení dokumentace se v takto vylouèených 
pøípadech øídí zvláštními pøedpisy, napø. vyhláškou 
Èeského báòského úøadu è. 175/1992 Sb., o podmínkách 
využívání ložisek nevyhrazených nerostù. Zde v § 7 je 
uvedeno, že organizace je povinna vést mìøickou a 
geologickou dokumentaci alespoò v rozsahu uvedeném v 
pøílohách 1 nebo 2 této vyhlášky a pravidelnì ji doplòovat 
ve lhùtách stanovených pro mìøickou dokumentaci s 
odkazem na vyhlášku Èeského báòského úøadu è. 
98/1990 Sb., o dùlnì mìøické dokumentaci pøi nìkterých 

Termíny doplòování grafické èásti 
dùlnì mìøické dokumentace 

Profesor Novák od roku 1992 do roku 2004 vedl 
katedru (pozdìji institut) geodézie a dùlního mìøictví. V 
této dobì všeobecného útlumu hornictví v republice spolu s 
kolektivem katedry pøipravil studium nového oboru 
Inženýrská geodézie a zajistil tak stabilitu institutu. 

Kromì vedení institutu rozvíjel styky se 
sesterskými katedrami na vysokých školách jak u nás, tak i 
v cizinì. Byl èlenem prezidia a èlenem 1. a 4. odborné 
komise mezinárodní dùlnì mìøické spoleènosti - ISM, 
èlenem øady výborù profesních organizací geodetù a 
dùlních mìøièù v republice. 

Svoji aktivitu uplatnil i ve svém bydlišti, kde 
pùsobil jako pøedseda okresního výboru tìlesné výchovy a 
sportu v Opavì.

Dlouhou dobu byl i èlenem zkušebních komisí pøi 
státní báòské správì. V neposlední øadì byl i dlouholetým 
pøedsedou naší Spoleènosti dùlních mìøièù a geologù. 

Nemoc jej sice omezila, pøesto se vrátil na školu, 
kde dále vychovává studenty, øeší vìdeckovýzkumné 
úkoly institutu a podílí se i na èinnosti naší Spoleènosti.

Prof.Novák se podle názoru Rady SDMG 
významnì zasloužil o rozvoj hornictví, a to  jak profesní 
odborník tak pedagog. Proto v roce 2006 požádala Èeský 
báòský úøad o udìlení resortního vyznamenání – medaili 
Jiøího Agricoly za zásluhy o èeské hornictví - panu        
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Pracovníci, ocenìní medailí Jiøího Agricoly

Pohoštìní v Hornickém klubu ÈBÚ

Resortní vyznamenání - medaile Jiøího Agricoly

legislativní okénko



Provozní dùlní mapa se doplòuje stejnì jako 
základní dùlní mapa.

 Mapa vìtrání a mapa zdolávání havárií se 
doplòuje o údaje

a) dùlnì mìøické nejménì jedenkrát 
mìsíènì, avšak novì vzniklá propojení 
dùlních (podzemních) dìl, spojení 
podzemí s povrchem a zmìny ve 
vìtrání, které mají za následek zmìnu 
vìtrních proudù, se doplòují nejpozdìji 
do 24 hodin,

b) ve vìtrání nejpozdìji do tøí dnù, ale 
zmìny ve vìtrání, které mají za 
následek zmìnu vìtrních proudù, se 
vyznaèují nejpozdìji do 24 hodin,

c) urèené zvláštním pøedpisem v mapì 
zdolávání havárií nejpozdìji do 24 
hodin.

Základní mapa závodu se doplòuje pøi každé 
zmìnì, nejménì jedenkrát roènì.

 Profily a øezy se doplòují stejnì jako základní 
dùlní mapa.

Každý dokument musí být opatøen evidenèním 
èíslem, datem posledního doplnìní a ovìøen hlavním 
dùlním mìøièem.

 U digitální dokumentace ovìøuje hlavní dùlní 
mìøiè grafický tiskový výstup digitálního modelu.

(Spoleènost pro báòské vìdy) 

byla založena pøed 320 lety, na podzim roku 1786, ve 
slovenských Sklených Teplicích. Stalo se tak pøi 
pøíležitosti I. mezinárodního kongresu pøírodovìdcù a 
dùlních odborníkù. Pravdìpodobnì se jednalo o nejstarší 
mezinárodní profesní setkání a spoleènost technicky 
orientovaných specialistù; metrologická konference, 
která je obecnì považována za nejstarší, se sešla v Paøíži 
až roku 1789.

Výbìr místa konference, na níž se úèastnil i 
básník a spisovatel, fyzik, biolog, mineralolog a geolog 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1839), nebyl náhodný. 
Útulná, dnes ponìkud nostalgicky pùsobící malá obec leží 
ve Štiavnických vrších, jen nìkolik kilometrù 
severozápadnì od známého horního mìsta Banské 
Štiavnice s historicky významnou tìžbou zlata a støíbra. V 
ní byla roku 1763 zøízena Báòská akademie, považovaná 
za nejstarší technickou univerzitu svìta. (Jako Báòská a 
lesnická akademie zanikla 1921.) 

        Ing. Martin  MALÍØ

        ústøední báòský inspektor

         ÈBÚ Praha

Societät der Bergbaukunde 

èinnostech provádìných hornickým zpùsobem. Ta však 
byla zrušena vyhláškou ÈBÚ è. 435/1992 Sb. Z toho tedy 
lze dovodit povinnost organizací doplòovat dokumentaci i 
v tomto pøípadì ve lhùtách v souladu s požadavky vyhlášky 
è. 435/1992 Sb.

V ustanovení § 26 vyhlášky ÈBÚ è. 435/1992 Sb. 
se jednoznaènì urèují termíny doplòování grafické 
dokumentace.

Základní dùlní mapa se doplòuje pøi vyjme-
novaných èinnostech

a) v podzemí nejpozdìji do 15. dne 
následujícího mìsíce tužkou a trvalým 
zpùsobem jedenkrát ètvrtletnì,

b) na povrchu pravidelnì jedenkrát roènì

c) na povrchu pøi otvírce, pøípravì a 
dobývání výhradních ložisek, jedná-li 
se o dobývání s tìžbou blokù, pravidelnì 
jedenkrát za pìt let,

d) na povrchu pøi otvírce, pøípravì a 
dobývání výhradních ložisek, je-li 
postup každé z tìžebních stìn menší než 
20 m za rok nebo roèní tìžba nepøekroèí    
50 000 m3, pravidelnì jedenkrát za dva 
roky.

V pøípadì, že je grafická dokumentace 
doplòována podle odst. c) nebo d) musí být situace na 
pøedmìtné lokalitì zamìøována v pravidelných roèních 
intervalech a zjištìný stav vynesen do provozní mapy nebo 
na prùsvitku, které jsou souèástí základní dùlní mapy (§ 26 
odst. 7).

Pøestože ve vyhlášce è. 435/1992 Sb. odkazovaný 
výèet hornických èinností nebo èinností provádìných 
hornickým zpùsobem již ne zcela pøesnì odpovídá 
souèasnému platnému znìní zákona è. 61/1988 Sb., je jistì 
dostateèným vodítkem pro urèení termínù doplòování 
základních dùlních map.

Mapa povrchu se doplòuje nejménì jedenkrát 
roènì.

Vede se podle zákona è. 200/1994 Sb. , o 
zemìmìøictví a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù 
souvisejících s jeho zavedením, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù, na podkladu pozemkové èi katastrální mapy 
evidence nemovitostí v mìøítku základní dùlní mapy. Je 
podkladem mj. pro výpoèet úhrad z dobývacího prostoru.

V mapì povrchu se zobrazují údaje, uvedené v § 
17 odst. 1 písm. f), j), k), l), p) a odst. 2 písm. b), c) a g) (z 
toho pouze horní hrana prvního skrývkového øezu, vstupy 
do jeskyní, pøípadnì jiných podzemních prostor), dále v § 
17 odst. 2 písm. j) až p) vyhlášky è. 435/1992 Sb., dále 
vrstevnice terénu v intervalu, který urèí hlavní dùlní mìøiè.

Z výše uvedeného jasnì vyplývá, že situace v 
jakémkoliv lomu musí být zamìøena min. 1 x roènì v 
rozsahu potøebném pro aktualizaci mapy povrchu, mj. jako 
podkladu pro výpoèet úhrad.
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Tím vzniknou tzv. amalgámy (vìtšina z nás je 
pamatuje ze stomatologických ordinací) a z nich se pak 
drahý kov vylouèí v retortách oddestilováním rtuti. Jeho 
údajnì jediný pomník byl roku 1997 odhalen v parèíku 
pøed Lázeòským a léèebným domem Závodù SNP (obr. 
2) ve Sklených Teplicích. Richard Kafka v regionálním 
tisku uvádí, že osvícenecký vìdec Born byl osobním 
pøítelem Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791), 
který na jeho poèest složil kantátu Mauefreude 
(vídeòská premiéra 1785) a v opeøe Kouzelná flétna jej 
zobrazil v postavì moudrého knìze Sarartra.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

Fakulta stavební ÈVUT v Praze

Za muzejními exponáty i do podzemí

Ostrava a uhlí – dvì vìci, které k sobì 
nerozluènì patøí. Právì snaha o zachování historie 
dobývání uhlí vedla ke vzniku nejvìtšího hornického 
muzea u nás. Vzniklo na úpatí vrchu Landek v roce 1993 
a jeho majitelem i provozovatelem je akciová 
spoleènost OKD. 

Kutištì roztroušená po celém vrchu Landeku 
se postupnì slouèila a v roce 1835 bylo zahájeno 
hloubení první tìžní jámy v revíru. Dùl postupnì mìnil 
majitele, ale i jméno – Ferdinandovo štìstí, Anselm, 
Petreshofen, Masaryk, Eduard Urx. Patøil vždy k 
technicky nejprogresivnìjším v revíru a mùže se 
pochlubit celou øadou technických prvenství. Jeho 
èinnost byla ukonèena v roce 1974, tìžba v zdejším 
dùlním poli ustala o 17 let  pozdìji a již v roce 1993, 4. 
prosince na svátek Sv. Barbory, byl areál bývalého dolu 
Anselm otevøen veøejnosti jako Hornické muzeum 
OKD. Provoz celého areálu je plnì financován a. s. 
OKD a jí patøí dík za záchranu a udržené této významné 
kulturní památky.

„KAM POZVETE SVÉ ZNÁME V 
OSTRAVÌ?¨

„DO HORNICKÉHO MUZEA OKD          
POD LANDEK V OSTRAVÌ – 

PETØKOVICÍCH“

V obci Sklené Teplice byla roku 1340 založena 
první sklárna na Slovensku, která svou produkci 
orientovala pøedevším na potøeby štiavnické tìžby a 
úpravárenství. Rozbor dodnes pro léèebné koupele 
vyhledávaných minerálních vod provedl už Karl Otto 
Moller (1670-1747, známý jako „uherský Hippo-
krates“), který byl prvním lázeòským lékaøem.             
K souèasným lákadlùm patøí Parenica, 42°C teplý 
pramen, vyvìrající v jeskyni.

Svolavatelem konference byl významný, v 
habsburské monarchii i za jejími hranicemi uznávaný 
odborník Ignác Antonín Born (26.12.1742 - 24.7.1791; 
jeho jméno je transkribováno též v podobì Ignaz Anton 
von Born). Byl spoluzakladatelem soukromé Uèené 
spoleènosti v Praze (1769, pozdìjší Královská èeská 
spoleènost nauk), pøedchùdkynì dnešní Akademie vìd 
ÈR, od roku 1769 opakovanì pùsobil jako specialista i v 
Banské Štiavnici. Na zmínìném kongresu pøedstavil v 
budovì dnešního øeditelství Termálních lázní (obr. 1) 
svou novou metodu separace drahých kovù (v daném 
pøípadì støíbra) amalgamací, pøi níž se rezemleté rudy 
vystaví pùsobení rtuti. 

Obr. 1

Obr. 2 Areál Hornického muzea v Ostravì - Petøkovicích
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Víceúèelový areál

Hornické muzeum OKD a Landek park (tak zní 
marketingový název) je oznaèení pro areál, který kromì 
muzejní èásti nabízí sportovnì-relaxaèní areál a klidovou 
zónu. Dnes se øídí mottem …jednou nahoøe, jednou (v) 
dole… . V nìkterých programech, které muzeum 
vytvoøilo spoleènì s Lanovým centrem PROUD  se 
návštìvník skuteènì ocitne v 8 metrech nad zemí a v 
zápìtí se dostane do podzemních štol. Milovníci kol 
využívají cyklistickou stezku i dráhu pro cyklokrosové 
závody, dva ze ètyø tenisových kurtù s umìlým povrchem 
jsou v zimním období zakryty halou, chystá se propojení 
slepého ramene s øekou Odrou pro vytvoøení umìlého 
kanálu pro vodní slalom. Nechybí beachvolejbalové a 
basketbalové høištì ani bohatì vybavený dìtský areál a v 
únoru letošního roku se otevøel v rekonstruované budovì 
nìkdejší rozvodny ètyø-dráhový bowling. Zkrátka v 
Landek parku dnes mùžete strávit celý den Areál má 
výbornou polohu – najdeme jej v Ostravì-Petøkovicích, 
na samém okraji mìsta. Právì vrch Landek, od roku 1992 
Národní pøírodní památka, v tìsném sousedství muzea, je 
významnou archeologickou lokalitou. Výzkumy ukázaly, 
že již lovec mamutù užíval jako první na svìtì uhlí k 
udržování ohnì v ohništi, neménì je známa i Landecká 
(Petøkovická) Venuše vyznaèující se štíhlými, témìø 
moderními liniemi. Program revitalizace Landeka získal 
v roce 1999 Cenu H. Forda za obnovu životního prostøedí 
a kulturního dìdictví v Evropì. Rekreaèní areál Landek 
park navštìvují lidé nejen z blízkého okolí, láká zájemce z 
celé republiky i ze zahranièí. 

Hornický skanzen

Pøevážná èást budov historické èásti areálu (jsou 
zapsány na seznamu kulturních památek) byla postavena 
na pøelomu 19. a 20. století, v architektonickém slohu tzv. 
prùmyslové secese. Strojní zaøízení zùstalo plnì funkèní a 
je pøedvádìno v rámci prohlídky. S poèátky hornictví je 
možné se seznámit ve zpøístupnìné štole ve slojích Albert 
a František z 1. poloviny 19. století. 

Expozice i sfárání do dolu

Návštìvník má možnost si vybírat ze tøí 

. 

prohlídkových tras. Nejdelší (velká) trasa zahrnuje 
nejatraktivnìjší èást prohlídky - sfárání do dolu, prohlídku 
expozic ve výstavní budovì (historie a technický vývoj 
dobývání uhlí v ostravsko-karvínském revíru, seznámení 
s dùlními profesemi, unikátní výstava dùlních svítidel, 
historie osídlení Landeku, pohled do dávné minulosti 
nabízí rekonstrukce sídlištì lovce mamutù). Následuje 
shlédnutí expozice Báòské záchranné stanice, která je 
nejvìtší svého druhu v Evropì. Støední trasu si návštìvník 
mùže zvolit sám – po návštìvì výstavní budovy si vybere 
mezi dolem a expozicí báòského záchranáøství. Malá 
(nejkratší) trasa je pro ty ménì odvážné – zahrnuje pouze 
prohlídku výstavní budovy nebo báòského záchranáøství. 
Závìrem se mohou návštìvníci seznámit s povrchovou 
expozicí (napø. dùlní rypadla, razící technika, nakladaèe 
pro hloubení jam, razící kombajny). Podle druhu vybrané 
trasy (na tu nejdelší je potøeba 2,5 hodiny) se plné vstupné 
pohybuje v rozmezí od 10 do 90 Kè. Po nároèné prohlídce 
jistì návštìvník zavítá do pùvodní hornické hospody – 
Harendy u Barborky. V roce 2006 prošlo branami muzea 
pøes 80 tisíc návštìvníkù, a tím se potvrdil vzestupný 
trend minulých let, který je u muzejních institucí spíše 
výjimkou.

Doprovodné programy

Hornické muzeum nabízí i celou øadu programù 
– je možné absolvovat „skok pøes kùži“, což je pøijímání 
adeptù do cechu hornického, projet se historickým 
koèárem v okolí Landeku nebo zajet na zámek do 
Šilheøovic. Jsou tady vhodné místnosti k poøádání 
firemních akcí, semináøù, jednání. Ke koncertùm, 
výstavám, prezentacím, spoleèenským a kulturním akcím 
je možné využít prùmyslovou halu bývalé kompresovny, s 
plochou pøes 700 metrù ètvereèních, do níž se vejde až 
500 osob. 

Muzeum sklízí ceny

V létì roku 2003 vyhlásilo Ministerstvo kultury 
ÈR a Asociace muzeí a galerií ÈR II. roèník Národní 
soutìže „Gloriá musaealis 2003“. Do soutìže bylo 
pøihlášeno také petøkovické Hornické muzeum OKD pod 
Landekem se svou novì otevøenou stálou expozicí 

báòského záchranáøství. 

Dùlní expozice

Sportovní vyžití v areálu



V silné konkurenci 45 pøihlášených soutìžních 
projektù z bezmála tøiceti muzeí získala unikátní expozice 
báòského záchranáøství druhé místo v kategorii Muzejní 
výstava roku. V rekonstruované tøípodlažní budovì 

2 mechanických dílen je na ploše 727 m pøedstavena 
historie a souèasnost báòského záchranáøství.

Další úspìchy sklízelo petøkovické muzeum v 
soutìži „Pojïte s námi do muzea“, poøádané agenturou 
Czech Tourism, ve které se v konkurenci  témìø stovky 
dalších subjektù z celé republiky umístilo mezi pìti 
nejlepšími. Øeditel hornického muzea Miroslav Fojtík 
pøevzal diplom za pøínos pro cestovní ruch. 

           Kolektiv pracovníkù
             Hornického muzea
             v Ostravì - Petøkovicích

Spoleènost dùlních mìøièù           
a geologù

ve spolupráci

s Institutem geodézie a dùlního 
mìøictví

Hornicko – geologické fakulty

  VŠB – TU  Ostrava

spojenou

s pøipomínkou a oslavou 100. výroèí 
založení 

„Stolice dùlního mìøictví a geodézie“

Místo konání: Kongresové centrum VŠB - TU    
Ostrava

Termín: 21 - 23.11. 2007

Pøipravovaná akce k oslavì 100.výroèí založení 
„Stolice geodézie a dùlního mìøictví“ bude konferencí 
SDMG z velké èásti se specializovaným obsahem, který se 
bude týkat zhodnocení historického významu založení 
stolice, vzpomínek na významné osobnosti minulosti i 
nedávné souèasnosti a  vizí dalšího vývoje oborù dùlní 
mìøictví a geodézie. 

Vìøíme, že se konference zúèastní významní 
funkcionáøi VŠB – TUO i spolupracujících škol a institutù 
v ÈR i v zahranièí a zástupci partnerských profesních 
organizací. Dále doufáme, že historizující rámec 
konference pøiláká i všechny absolventy VŠB – TUO, kteøí 
buï dùlní mìøictví absolvovali, nebo mají k nìmu 
pozitivní vztah a bìžnì se našich odborných konferencí 
nezúèastòují

Hlavní témata konference :  

1) Zhodnocení významu založení stolice pro rozvoj 
dùlního mìøictví

     - historický vývoj institutu (stolice, katedry)

     - významné osobnosti DM (Èechura, Neset, Matouš aj.)
     - uplatnìní absolventù DM i IG
2) Vize dalšího rozvoje oboru dùlního mìøictví a 

inženýrské geodézie ve 21.století
3)   Spolupráce s ÈBÚ, ÈÚZK, SDMG a ISM
4) Odborné pøednášky z oblasti dùlního mìøictví, 

geodézie, katastru nemovitostí, fotogrammetrie, 
geologie a dalších souvisejících oborù.

                         (Další podrobnosti k akci v pøedbìžné  pøihlášce)
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informace

Pøednáškový sál

Nová budova Kongresového centra VŠB-TU Ostrava

Spoleèenská místnost
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N á v r h !

Jeden z návrhù Pamìtního listu



9. bøezna - Jan JELÍNEK, Most

9. bøezna - Petra BLÍNOVÁ, Most

3. ledna - Jan ÈEŠPIVA, Most

7. bøezna - Zdeòka KARVÁNKOVÁ, Most

17. ledna - Ing. Vlasta KOCIÁNOVÁ, Sokolov

12. února - Prof. Ing. Jan SCHENK, Csc., Ostrava

Velikonoèní sekaná

Velikonoèní karamelový dort

Materiál :
1 kg uzeného masa, 1 l vývaru, (z uzeného masa), 8 – 10 

vajec, 8 – 10 starších rohlíkù, 200 g pšenièné krupice, 40 g 

droždí, sùl, èesnek, mladé kopøivy (nejsou podmínkou)

Postup :
Vychladlé uvaøené uzené maso nakrá-jejte na 

stejnomìrné kostièky a stejnì tak i rohlíky.
V teplém vývaru se špetkou cukru rozmíchejte 

nadrobené kvasnice, pøidejte krupici a nechte „vzejít“. Pak 

zašlehejte vejce, spaøené a posekané kopøivy, 

prolisovaný èesnek a všechno osolte. Do vzniklého 

tìstíèka nakonec zamíchejte nakrájené maso a rohlíky. 

Zamíchejte vše zlehka a krátce.
Hmotu vložte do vymaštìné a strou-hankou 

vysypané zapékací nádoby. Nechte asi 20 minut kynout a 

pak peète zvolna podlevýšky vrstvy asi pùl hodinky pøi 

teplotì okolo 180 stupòù.
S pažitkovou smetanou a hlávkovým salátem, 

výborná.jak teplá tak i studená, je opravdu 

Materiál :

1 lžíce instantní kávy, 2 lžíce kakaa holandského typu, 

225 g zmìklého másla, 180 g krupicového cukru, 100 g 

mouèkového cukru, 3 vejce, 2 lžíce tekutého medu, 200 g 

hladké mouky prosáté se 2 lžièkami prášku do peèiva, 4 

lžíce mléka, è sáèky karamel po 90 g, hrst èokoládových 

vajíèek.

Postup :
Troubu pøedehøejte na 180°. Kulatou dortovou 

formu vymažte máslem a dno vyložte papírem na peèení.
Kávu a kakao smíchejte se 2 lžícemi horké vody. 

175 g másla vyšlehejte dohladka s cukrem krupice, vejci, 

medem, moukou, kakaovou kašièkou a 2 lžícemi mléka.
Tìsto vlijte do formy. Karamely z jednoho sáèku 

nakrájejte na malé kousky a nasypte na tìsto. Vložte do 

trouby a peète asi 55 minut. Nechte korpus vychladnout.
Zbylé karamely, máslo a mléko rozpus�te za 

stálého míchání na hladkou smìs. Odstavte, a vmíchejte 

mouèkový cukr. Až poleva trochu zchladne, nalijte ji na 

korpus. Ozdobte tøeba drobnými vajíèky a nechte 

ztuhnout.
Podávejte poprášené mouèkovým cukrem.

Pøejeme dobrou chu� !
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Neprodejné - pouze pro èleny SDMG a pracovníky v oblasti dùlního mìøictví a dùlní geologie

596 995 566 dana.sladkova@vsb.cz www.sdmg.cz
igdm.vsb.cz

25 let

Jménem redakce a všech dulních mericu 

a geologu oslavencùm a jejich rodinám 

prejeme mnoho zdraví a úspechu 

do dalších let !

30 let

35 let

SPOLEÈENSKÉ OKÉNKO CO SI DNES UVAØÍME ..?

55 let

70 let

40 let

Veselé Velikonoce
a mokrou pomlázku

pøeje
redakce a Rada SDMG
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