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Ing. Martin Vrubel, Ph.D.

Setkání pøípravného výboru 
(historická sekce) k zajištìní oslav 100 let výroèí 
založení „Stolice geodézie a dùlního mìøictví“ na 
Institutu geodézie a dùlního mìøictví (26. dubna 2007)

Dne 26. 4. 2007 se na VŠB- TU Ostrava sešel 
pøípravný výbor k zajištìní oslav 100. výroèí založení 
„Stolice geodézie a dùlního mìøictví“. 

SLOVO ÚVODEM
Vážené kolegynì a kolegové,

máme za sebou nejteplejší a nejsušší jaro za 
posledních 45 let, nedávno náš pøedseda - Ing. Martin 
VRUBEL, Ph.D. - oslavil padesátku a pøed námi je období 
zaslouženého odpoèinku - prázdniny a dovolená.

Pravda, pro mnohé pracovníky našeho 
profesního odvìtví je to ale období ryze pracovní - je tøeba 
využít vhodného poèasí pro provedení co možná nejvíce 
práce, aby v zimním období bylo “co dìlat”. Tìm pøejeme 
hodnì úspìchù a a� se vše zdaøí.

Celé léto a zaèátek podzimu bude vìnován 
pøípravì naší nejvìtší akce v tomto roce - XIV. konference 
SDMG a oslava 100. výroèí založení „Stolice geodézie a     
dùlního mìøictví” v listopadu v Ostravì. Akce je s meziná-
rodní úèastí a pøíprava opravdu nároèná. Vìøíme, že jako 
tradiènì i tentokrát se její uspoøádání vydaøí.

Jistì neuniklo vaší pozornosti v úvodu této strany 
netradièní “ ”, týkající se placení (èi 
vlasnì neplacení) èlenských pøíspìvkù. Upozoròujeme na 
tuto -  - situaci a žádáme Vás, kteøí jste 
tak ještì dosud neuèinili, o splnìní této èlenské povinnosti. 
Tìch povinností není pøece až tolik a èástka není až tak 
vysoká. Dìkujeme !

               Redakèní rada bulletinu SDMG

Dùležité upozornìní

už opravdu kritickou
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Dìkujeme za pochopení

Bìhem revize hospodaøení a èlenské základny byla zjištìna varující skuteènost - 
 - placení èlenských pøíspìvkù.

Z tìchto dùvodù  o okamžité zaplacení pøíspìvku (pokud jste tak už 
neuèinili), a to ve výši  na úèet Spoleènosti dùlních mìøièù a geologù :

Èíslo úètu : 10836071/0100     
Var. symbol : 2007 (pøíp. 2006 pokud nebylo zaplaceno)               Poznámka : Jméno platícího.

hrubá nekázeò v 
plnìní základní èlenské povinnosti
Vás Rada SDMG dùraznì žádá

150 Kè/rok,



118. Skok pøes kùži
Po ukonèení zasedání Rady SDMG se 

nìkteøí èlenové odebrali do Hornického muzea 
na Landek, kde se konal 118. Skok pøes kùži.

Už pøi vstupu do areálu se bylo na co 
podívat. Setkala se tady hluboká minulost s 
technickou pøítomností.

Už èíslo 118. hovoøí o dlouhodobé 
úspìšné tradici toho hornického rituálu. Je 
poøádán každoroènì v hornických revírech - 
letos se dìjištìm - jak je už uvedeno výše stal 
areál Hornického musea v Ostravì.

K významným hostùm, kteøí se „Skoku 
pøes kùži“ zúèastnili, patøil napø. prof. JUDr. 
Ing. Roman Makarius, CSc., dìkan hornicko-
geologické fakulty Prof. Ing. Vladimír Slivka, 
CSc. a další vážení  hosté.

Náplní tohoto i každého jiného setkání jsou 
práce spojené s historií institutu geodézie a dùlního 
mìøictví. Debata takového setkání probíhá v duchu 
vzpomínání, nìkdy i marného, na významné osobnosti 
„Stolice“. Do debaty se zapojují všichni èestní èlenové a 
spoleènì pøicházejí na vìci, na které by si sami možná 
nevzpomnìli. Postupnì dávají dohromady materiály, 
které budou spadat mezi referáty  historické a na nì pak 
naváže èást souèasná. 

27. 4. 2007  

Náplní tohoto zasedání bylo organizaèní 
zajištìní 100. výroèí „Stolice geodézie a 
dùlního mìøictví“ a XIV. Konference SDMG. 
Úèast na radì byla v plném poètu a úkoly 
týkající se pøíprav  byly rozdìleny. Teï se jen 
oèekává zdárné splnìní tìchto úkolù.

Rovnìž byla øešena úèast Èeské 
republiky - zejména naší Spoleènosti DMG na 
Kongresu ISM v Budapešti ve dnech 24. - 28. 
záøí 2007. Èeská republika se bude prezentovat 
ètyømi referáty, a to z oblasti dùlního mìøictví na 
uhelných lomech a vlivech dolování na stavby.

Zasedání Rady SDMG
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Dùlní mìøictví a úhrady z dobývacích 
prostorù a z vydobytých vyhrazených 
nerostù

Zákon è.44/1988 Sb., o ochranì a využívání 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znìní pozdìjších 
pøedpisù, v  § 32 a mj. definuje úhrady takto:

(1) Organizace je povinna zaplatit na úèet 
pøíslušného obvodního báòského úøadu roèní úhradu z 
dobývacího prostoru za každý i zapoèatý hektar plochy 
dobývacího prostoru ve vymezení na povrchu. Výši 
úhrady z dobývacího prostoru v rozmezí 100 Kè až 1 000 
Kè na hektar, odstupòovanou s pøihlédnutím ke stupni 
ochrany životního prostøedí dotèeného území, 
charakteru èinnosti provádìné v dobývacím prostoru a 
jejímu dopadu na životní prostøedí, stanoví vláda 
naøízením (Toto naøízení vlády dosud nevyšlo). Tuto 
úhradu pøevede obvodní báòský úøad obci, na jejímž 
území se dobývací prostor nachází. Je-li dobývací 
prostor umístìn na území více obcí, rozdìlí obvodní 
báòský úøad pøíjem podle pomìru èástí dobývacího 
prostoru na území jednotlivých obcí.
 (2) Organizace je povinna zaplatit na úèet 
pøíslušného obvodního báòského úøadu roèní úhradu z 
vydobytých nerostù na výhradních ložiskách nebo 
vyhrazených nerostù po jejich úpravì a zušlechtìní, 
provedeném v souvislosti s jejich dobýváním (dále jen 
"vydobyté nerosty"); úhrada se stanoví z tìch nerostù, 
pro jejichž dobývání byl stanoven dobývací prostor. 
Úhrada èiní nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých 
nerostù. Rozhodná je prùmìrná tržní cena v roce, ve 
kterém byly nerosty vydobyty. Ministerstvo prùmyslu a 
obchodu po projednání s Ministerstvem životního 
prostøedí a ministerstvem financí Èeské republiky 
stanoví pro nerosty, u nichž není známa tržní cena, základ 
pro vymìøení úhrady z vydobytých nerostù (Stanoveno 
vyhláškou è. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení 
úhrad z dobývacích prostorù a z vydobytých 
vyhrazených nerostù, ve znìní pozdìjších pøedpisù – 
dále jen „vyhláška è.617/1992 Sb.“).

(3) Ministerstvo prùmyslu a obchodu v dohodì 
s Èeským báòským úøadem, s ministerstvem životního 
prostøedí a v souèinnosti s dotèenými orgány státní 
správy a se souhlasem obcí, jejichž území jsou dotèena, 
mùže v odùvodnìných pøípadech, zejména na podporu 
hornické èinnosti a v zájmu využívání nerostného 
bohatství, na žádost organizace snížit úhradu z 
vydobytých nerostù, popøípadì i povolit osvobození od 
této úhrady.
 (4) Z výnosu úhrady podle odstavce 2 pøevede 
obvodní báòský úøad 25 % do státního rozpoètu Èeské 
republiky, ze kterého budou tyto prostøedky úèelovì 
použity k nápravì škod na životním prostøedí 
zpùsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených 
ložisek, a zbývajících 75 % pøevede obvodní báòský úøad 
do rozpoètu obce.

Úèast byla bohatá a mnozí této akce využili k 
setkání se svými spolužáky a známými. 

Zpracovala Ing. Dana Sládková, Ph.D.       
       Rada Spoleènosti DMG

BULLETIN SDMG Strana 3

legislativní okénko
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dobývacího prostoru je tedy stav katastrálních území 
obcí a demarkace dobývacího prostoru platná k datu 
úhrady (§ 2 odst. 2), tj. k 31.3. pøíslušného roku. Tento 
stav musí být zaznamenán mj. v mapì povrchu. Hlavní 
dùlní mìøiè tak pøímo zodpovídá za správnost podkladù 
pro výpoèet úhrad z dobývacího prostoru. 

Souèástí výpoètu úhrady z vydobytých nerostù 
je mj. i propoèet podílù tìžby pøipadajících obcím. Není-
li možno jednoznaènì urèit místo vydobytí nerostu s 
ohledem na povahu ložiska, technologii dobývání, 
popøípadì zpùsob manipulace s vydobytými nerosty 
(napø. ropa, zemní plyn, metody podzemního loužení 
nerostù), rozdìlí se èást úhrady pøipadající obcím 
obdobnì jako u platby z dobývacího prostoru. 
Podkladem výpoètu úhrady je úèetní doklad o nákladech 
organizace, o tržbì za prodané výrobky a doklad o 
objemu tìžby, za který se považuje statistický výkaz Hor 
(MPO) 1-01, kterým Ministerstvo prùmyslu a obchodu 
provádí statistické zjiš�ování báòsko-technických 
podmínek dobývání. Evidence a pohyb zásob ložiska je 
souèástí èíselné èásti dùlnì mìøické dokumentace. 

Podle § 1 odst. e) vyhlášky è. 617/1992 Sb. je 
organizace povinna uchovávat doklady k výpoètu úhrad 
po dobu 5 let.  

V Praze 18.5.2007, 
Ing. Martin Malíø, ÈBÚ

Vážení pøátelé mineralogie, paleontologie a 
vùbec geologie,

Dovolujeme si Vás pozvat na již 13. roèník 
výstavy minerálù a hornické historie, která je tradiènì 
poøádána v pøekrásném zámeckém prostøedí v Klášterci 
nad Ohøí.

Na úvod Vám musíme s plnou upøímností 
sdìlit, že poøádání tohoto roèníku viselo na vláskách, èi 
jinak, bylo ve hvìzdách. Ne, že bychom byli povìrèiví a 
zalekli se magického èísla tøináct nebo snad, že by 
nebylo co ukazovat z pestrého svìta mineralogie a 
paleontologie. Problém byl posazen do zázemí výstavy. 
Tím hlavním byly staøièké a chatrné vitríny z majetku 
zámku. Ti z Vás, kteøí si udìlali èas a shlédli výstavy 
minulé, musí souhlasit, že estetický dojem z exponátù 
byl narušen nejen nejednotností vitrín, ale i jejich ne 
zrovna dobrým stavem. Nehledì k tomu, že jich bylo 
málo a další jsme zajiš�ovali jako výpùjèky od mìsta 
Kadaò, ze Státního archivu Litomìøice, poboèka Kadaò 
a od Ústavu archeologické a památkové péèe Most.
Všem pracovníkùm zmínìných institucí bychom chtìli 
za tuto výpomoc v pøedchozích roènících podìkovat. 
Mnozí z kolegù sbìratelù, kteøí nám byli ochotni pro 13. 
roèník své exponáty zapùjèit, podmiòovali další 
spolupráci pøedevším novým a bezpeèným výstavním 
nábytkem. Novou nadìji v pokraèování výstavní tradice 
nám dal sponzorský dar naší spoleènosti na zakoupení 

XIII. výstava minerálù a hornické 
historie. 

 

(5) Povinnost úhrad podle odstavcù 1 a 2 
zaèíná kalendáøním rokem následujícím po roce, ve 
kterém byl dobývací prostor stanoven. Povinnost 
úhrady podle odstavce 1 konèí zrušením dobývacího 
prostoru.
 (6) Jestliže organizace nezaplatí úhradu podle 
odstavcù 1 a 2 nebo ji neuhradí ve stanovené výši, je 
povinna zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 
0,1 % z nedoplatku pøíslušné èástky. Organizaci, která 
úhrady nezaplatí ani v pøimìøené náhradní lhùtì, 
kterou stanoví obvodní báòský úøad, mùže obvodní 
báòský úøad oprávnìní k dobývání výhradního ložiska 
odejmout. V takovém pøípadì zabezpeèí ochranu a 
evidenci výhradního ložiska právnická osoba, kterou 
tím povìøí Ministerstvo životního prostøedí.
 (7) Úhrady podle odstavcù 1 a 2 vèetnì 
pøípadného penále podle odstavce 7 vypoète 
organizace, které vzniklo oprávnìní k dobývání 
výhradního ložiska (§ 24 odst. 1).
 (8) Placení úhrad podle odstavcù 1 a 2 a 
penále podle odstavce 7 kontrolují obvodní báòské 
úøady. Tím nejsou dotèena práva kontrolních orgánù 
podle zvláštních pøedpisù.
 (9) Výši úhrady podle odstavce 2 pro 
jednotlivé druhy vydobytých nerostù a podrobnosti o 
placení úhrad podle odstavcù 1 a 2 vèetnì pøípadného 
penále a o jejich odvádìní do státního rozpoètu Èeské 
republiky a do rozpoètu obcí, o rozdìlení pøíjmu z 
úhrad podle odstavcù 4 a 5, o podmínkách pøípadného 
snížení úhrady z vydobytých nerostù nebo osvobození 
od ní a o vyhotovování a uchovávání pøíslušných 
dokladù stanoví obecnì závazným právním pøedpisem 
Ministerstvo prùmyslu a obchodu po projednání s 
Ministerstvem životního prostøedí, ministerstvem 
financí Èeské republiky a s Èeským báòským úøadem 
(Stanoveno vyhláškou è. 617/1992 Sb.). 

(10) Organizace je povinna zaplatit roèní 
úhradu z ropy nebo hoølavého zemního plynu, které 
získá pøi provádìní ložiskového prùzkumu ve 
stanoveném prùzkumném území a uvede je na trh v 
rámci své podnikatelské èinnosti; ustanovení odstavcù 
2 až 9 se zde použijí obdobnì.
 
Vyhláška è. 617/1992 Sb.

Podle § 2 odst. 1 je podkladem pro výpoèet 
úhrad z dobývacího prostoru mapa povrchu vedená 
organizací, dále celková plocha dobývacího prostoru 
urèená výpoètem ze souøadnic vrcholù dobývacího 
prostoru, výpoèet podílu plochy podle pøíslušnosti k 
území obcí (pøi planimetrickém stanovení prùmìrem 
ze tøí mìøení vyrovnaném na celkovou plochu 
dobývacího prostoru) a vlastní výpoèet úhrady z 
plochy a jejích podílù. Zde je nutno pøipomenout, že 
hranice katastrálních území se mohou v prùbìhu roku 
mìnit. Tím mùže docházet ke zmìnám jednotlivých 
podílù ploch a odpovídajícím podílùm úhrad 
jednotlivým obcím. Hlavní dùlní mìøiè by tak mìl pøed 
podáním pøiznání k úhradì ovìøit stav prùbìhu hranic 
katastrálních území. Dále by mìl zjistit, zda nedošlo k 
pøevodu jednotlivých katastrálních území mezi 
obcemi. Základem pro výpoèet ploch k úhradì z 
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moderních  vitrín pro klášterecký zámek. A dá se øíci, že 
se vìc podaøilo realizovat, i když prozatím jen z èásti. 

Dosti bylo vzdechù a nyní do výstavního sálu.
Co je stìžejním tématem tohoto roèníku, pozná 

každý, kdo jen nakoukne do sálu. Jsou jím acháty v celé 
své rozmanitosti barev, kresby i pùvodu. Právì vlastní 
nález pìkné achátové pecky kdesi v Podkrkonoší èi kusu 
žiloviny v Krušnohoøí je v mnoha pøípadech pøíèinou 
jevu zvaného uhranutí kameny. Je prvopoèátkem 
vážnìjšího zájmu o obor nazývaný mineralogie a 
geologie. U starších èasto konèí sbìratelstvím, ti mladší 
se dávají na studium geologie, která se pak stává i jejich 
povoláním. Co je na achátech tak fascinujícího, kromì 
toho, že se líbí opravdu každému? Troška teorie 
neuškodí.

Acháty patøí k vùbec nejrozšíøenìjším a 
nejstarším známým drahým kamenùm. K výrobì 
amuletù a šperkù byl hojnì používán už ve starovìku. 
Název je odvozen od údajnì prvního známého 
starovìkého nalezištì na sicilské øece Agates.

Achát není samostatným mineralogickým 
druhem a jeho definice není jednoznaèná. Obvykle se za 
achát považuje vrstevnatá odrùda mikrokrystalického 
køemene - chalcedonu. Vrstvièky rùzné barvy a tlouš�ky 
jsou tvoøeny nejen chalcedonem, ale i opálem, 
køemenem a jeho varietami (køiš�ál, ametyst, záhnìda), 
karbonáty (nejèastìji kalcitem) apod. Vrstvièky jsou 
podle pùvodu achátu a tvaru dutiny uspoøádány vìtšinou 
koncentricky (kruhová nebo fortifikaèní kresba 
pøipomínající pùdorys pevností), nìkdy v rovnobìžných 
páscích. Barvivem jsou nejèastìji rùzné oxidy a 
hydroxidy železa, chlorit. Za achát se považují i odrùdy 
chalcedonu obsahující uzavøeniny charakteristického 
tvaru - mechovité, jehlièkovité, pérovité, obláèkové atd.

Podle pùvodu lze acháty rozdìlit do nìkolika 
skupin. Nejznámìjší a nejhojnìjší jsou acháty vzniklé v 
pravidelných dutinách vulkanitù zvaných melafyry. K 
tìm patøí i naše acháty z Podkrkonoší. Druhým 
nejrozšíøenìjším typem jsou tzv. porfyrové acháty 
vzniklé v dutinách kyselejších vulkanitù, èasto 
charakteristického hvìzdicovitého tvaru. Nám nejbližší 
lokality se nachází v Nìmecku.

Acháty vznikly postupným usazováním z 
horkých roztokù (z rosolovitého gelu kyslièníku 
køemièitého), pronikajících do dutin vzniklých 
smrštìním pøi ochlazování vulkanické horniny nebo 
koncentrací plynných složek pøi okrajích lávových 
proudù. Výplnì tìchto dutin se oznaèují jako mandle, 
kamenáøi jim øíkají pecky. Geody jsou dutiny vyplnìné 
jen zèásti, uprostøed s dobøe vykrystalovanými køemeny, 
kalcity nebo ledvinitým chalcedonem.

Vrstvièky chalcedonu jsou díky obsahu opálu 
jemnì pórovité, což v pøípadì jejich fádního, tøeba 
šedivého zbarvení umožòuje jejich dodateèné 
„pøikrášlení“ barvivem. Více porézní vrstvièky pøijmou 
barvivo dobøe a vybarví se, ménì porézním vrstvièkám 
zùstává pøirozené zbarvení. Èeské acháty se umìle 

nebarví, jsou tzv. tvrdé, ale tøeba u brazilských je to 
bìžné. Jejich sytì inkoustovì modré, èervené nebo 
zelené zabarvení rozhodnì není pøirozené. Zde je nutné 
zdùraznit, že s výjimkou nìkolika právì brazilských 
achátù, mají všechny vystavené ukázky pøirozené barvy!

 Tøetím hlavním typem achátù jsou acháty z 
køemenných žil. A mùže nás tìšit, že èást Krušných hor, 
zhruba mezi Kláštercem a Vejprty, pøedstavuje jejich asi 
nejlepší svìtové nalezištì. A nachází se zde nejen acháty, 
ale i ametysty a jaspisy. Zdrojem jsou køemenné a 
køemen-hematitové žíly, otvírané a tìžené do poloviny 
19.století kvùli železné rudì – hematitu. Jalová èást 
žiloviny s acháty a ametysty pøedstavovala odpad, dnes 
pøebíraný místními kamenáøi na odvalech. Lze se jen 
divit, že pomìrnì estetický, v pøípadì ametystu až do 
zaèátku 19.století i cenìný klenotnický materiál nenašel 
v historii vìtší uplatnìní. Jedinou výjimkou jsou jaspisy 
a ametysty z Ciboušova a Domašína, použité za Karla IV. 
k inkrustacím kaplí na Karlštejnì a Pražském hradì. 

Sbìratelským pojmem jsou zvláštì acháty z žil 
v okolí obce Horní Halže – tzv. Èervená a Èerná Halže a 
Apolenka. Èervená Halže s „bleskovou“ kresbou 
pøedstavuje nejhledanìjší a nejcennìjší èeský achát. 
Pestrostí kresby a barev jsou nedostižné vzorky z Èerné 
Halže. Zajímavý materiál poskytly i žíly u Pavlova 
(brekciovitý achát), Èerného Potoka (rovnobìžnì 
proužkovaný korálový achát) a Petler (jaspachát). V 
zájmu objektivity je nutné dodat, že køemenná achátová 
žilovina se nachází na øadì lokalit i na nìmecké stranì 
Krušných hor. Povìstné jsou tøeba troskové acháty ze 
Schlottwitz.

Krušnohorské køemen-hematitové žíly prošly 
pomìrnì složitým geologickým vývojem. Atraktivní 
køemenné hmoty pøedstavují pouze jednu fázi jejich 
vývoje a objemovì jsou v žilovinì zastoupeny jen 
podružnì. Bez zajímavosti není, že èasto šlo pùvodnì o 
žíly karbonátové (jáchymovského typu) nebo žíly 
fluorit-barytové, vìtšinou zcela degradované následným 
opakovaným pøínosem SiO . 2

 
historie se podaøilo shromáždit celkem 900 vzorkù 
pøevážnì achátù. Ve tøech vitrínách jsou acháty z 
Krušných hor, ve dvou z Podkrkonoší, v další jsou acháty 
ze svìtových naleziš�. Že se za køemennou žilovinou 
nemusí až na vrcholky Krušných hor, ale že staèí projít 
náplavy Ohøe a místních tokù, se každý mùže pøesvìdèit 
v malé expozici vìnované nálezùm v pískovnách podle 
Ohøe. Vùbec poprvé jsou vystaveny netradièní 
karbonátové acháty z jedné historické zapomenuté a 
dvou zcela nových lokalit v Èeském støedohoøí a 
Doupovských horách. Dva unikátní paleontologické 
objevy jsou pøedstaveny ve vitrínì vìnované nalezištím 
na bøezích Nechranické pøehrady. 

Teï je potøeba se zmínit o majitelích 
vystavených ukázek. Bìhem 13-ti roèníkù se poèet 
soukromých sbìratelù a institucí, ochotných na dva 
mìsíce zapùjèit své èasto jedineèné a cenné vzorky, 
ustálil na asi padesáti. Podle zamìøení jejich sbírek a 
podle tématu výstavy se od nìkoho vypùjèí vzorkù 
nìkolik, jiný dá celou vitrínu. Další rok to bývá 
obrácenì. Organizátoøi vyslovují všem svùj dík. 
Nebudeme zde nikoho zvláš� jmenovat, ostatnì vìtšinou 
jsou jména majitelù u vzorkù uvedena. Získat další 
„èerstvou krev“ se ale moc nedaøí. 

Letos poprvé vystavuje pražská firma 
GEOTRADE, provozující v centru Prahy galerii a 
obchod Geosvìt. Vystavené vzorky nerostù ze svìtových 

Pro 13. roèník výstavy minerálù a hornické 



lokalit pochází z expozice novì pøipravovaného 
mineralogického muzea. Národní muzeum se svou 
„zakonzervovanou“ historickou expozicí urèitì potøebuje 
alespoò malou konkurenci, pøedvádìjící, co hýbe 
mineralogickým svìtem v souèasnosti. Protiváhou 
expozice svìtových minerálù jsou vitríny s atraktivními 
fosíliemi z lokalit z Èech i ze svìta.

Jak už to bývá, jednoho vystavovatele jsme 
získali, jednoho ztratili. V loòském roce zemøel ve vìku 
85 let náš velký pøíznivec pan Jaroslav Svoboda z Plznì. 
Jako každý zaèal sbírat zaèal acháty a pak jako stavební 
technik, který doslova otvíral doly Krimich, Ejpovice, 
Dobøany, Zbùch, Tluèná a Ovèín, plnì využil pøíležitosti 
ke sbìru permokarbonské flóry. V jeho kolekci, z níž je 
vystaven jen malý prùøez, vyniká zejména lokalita Ovèín, 
v souèasnosti znovu otevøená a zkoumaná pracovníky 
Západoèeského muzea v Plzni. 

Hornickou historii letos na výstavì neuvidíte. 
Plnohodnotnì ji ale zastupuje speleologie èili 
jeskyòáøství, a to ne ledajaké. Do našich i zahranièních 
médií (mimo jiné dokumentární film odvysílaný Èeskou 
televizí) pronikli èeští speleologové, když v roce 2006, v 
rámci šesté expedice projektu NAMAK, objevili a 
zdokumentovali v Íránu nejdelší jeskyni v soli na svìtì. 
Jedná se o jeskyni 3N (døíve oznaèovanou jako jeskyni 
Tøí naháèù) o celkové délce 6580 m. Projekt NAMAK 
(namak v perštinì znamená sùl) vznikl v roce 1998 jako 
sdružení studentù geologie Pøírodovìdecké fakulty 
Karlovy univerzity. Smyslem byl geologický výzkum 
fenoménù spojených se solnými pni a dokumentace 
jeskyních systémù. Po skromných a dobrodružných 
zaèátcích, ale se skvìlými výsledky, byla navázána 
spolupráce s oficiálními íránskými orgány a univerzitou v 
Šírázu. Dosavadní nejdelší jeskynì v soli Malham o délce 
5685 m se nacházela v Izraeli..… Na asi dvaceti 
fotografiích mùžete vidìt, jak to v podzemí solných pòù 
vypadá, a je jen škoda, že nelze vystavit i krásné drúzy 
kamenné soli. Chlad a vlhko v renesanèním sále zámku 
by jim neprospìlo.

Vy z Vás, kterým jen psané slovo nestaèí, máte 
možnost výstavu shlédnout do 24.èervna letošního roku.

 Pavel Coufal, geolog DNT 
Oldøich Janeèek, geolog DNT 

Fotogalerie
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Zámek v Klášterci nad Ohøí

Pohled na úèastníky vernisáže

Zájemci o mineralogii se tìší 
do výstavního sálu

Výstavu zahájil generální øeditel SD a.s.
 Ing. Demjanoviè
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Údiv nad barevností a krásou solných jeskyní

RNDr. Marek hodnotí exponáty

Prostøedí je okouzlující 
a poèasí nám opìt pøálo

Achát Horní Halže Èerná 
(velikost 19 x 11 cm)

Achát Horní Halže Èerná 
(velikost 23 x 11 cm)

Achát Horní Halže Èervená 
(velikost 20 x 15 cm)
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Achát Doubravice u Jièína
(velikost 7 x 5 cm)

Achát Doubravice u Jièína
(velikost 8 x 6 cm)

Achát Morcínov
(velikost 7 x 6 cm)

Achát Rusko
(velikost 13 x 12 cm)

Achát Brazilie
(velikost 14 x 13 cm)

Achát Maroko
(velikost 15 x 12 cm)
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Ametyst Bochovice
(velikost 21 x 13 cm)

Laveineopteris loshii - Dùl Ovèín u Radnic
(rostlina kapraïosemenná)

(velikost 19 x 17 cm)

Palaeostachya elongata - Dùl Ovèín u Radnic
(šištice kamamitù na kmínku)

(velikost 20 x 16 cm)

Achát Frýdštejn
(velikost 21 x 18 cm)

Stojící kmen plavunì rodu Sigillaria
objevený v bøeznu roku 1981 

na Dole Ovèín u Radnic

Palma z Nechranické pøehrady
(velikost 13 x 12 cm)
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Achát Horní Halže Èerná
(velikost 9 x 8 cm)

Achát z Pavlova
(velikost 17 x 9 cm)

Achát Horní Halže Èervená
(velikost 12 x 11 cm)

Achát Horní Halže Èerná
(velikost 16 x 14 cm)

Srovnávací schéma délky 
jeskynních systémù

Uøíznutá výzdoba v jeskyni 3N.
Jev je zpùsoben vzedmutím hladiny vody
v jeskyni a rozpuštìním solných krápníkù
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Solný útvar nazvaný Chobotnice

Krystalky soli v jeskyni Fatima



17. dubna - Tomáš STRÁDAL, Sokolov
26. dubna - Ing. Eva JIRÁNKOVÁ, Ostrava

26. dubna - Ing. Roman KAPICA, Ph.D., Ostrava

21. kvìtna - Ing. Michal RATHOUZSKÝ, Most
17. èervna - Šárka COUFALOVÁ, Bílina

1. dubna - Ing. Miroslav VAVROUCH, Most
28. kvìtna - Ing. Martin VRUBEL, Ph.D., 

Chomutov

24. dubna - Ing. Josef ŠTÁF, Èeský Tìšín
22. èervna - Karel KONESZ, Havíøov

24. dubna - Doc. Ing. Emil GAVLOVSKÝ, Csc., 
Ostrava

Palaèinky s kuøecími játry

Tiramisu

Materiál :

Palaèinky : 

500 ml mléka, 250 g polohrubé mouky, 2 vejce, sùl, olej 
na smažení

Náplò :

500 g kuøecích jater, 130 g cibule,120 g slaniny, 100 g 
strouhanky, sùl, kmín, olej, 2 vejce, 150 ml mléka nebo 
smetany, tuk na vymazání

Postup :

Z mléka, vajec a mouky vyšleháme hladké, 
øídké tìsto a necháme jej ètvrt hodiny odpoèinout. Poté z 
nìj na minimu oleje usmažíme palaèinky.

Jemnì nakrájenou cibulku osmahneme na 
oleji, pøidáme na nudlièky nakrájenou slaninu, kmín a na 
malé kousky nakrájená kuøecí játra. Vše krátce podusí-
me, osolíme a podle vlastní chuti opepøíme. Nakonec 
vmícháme polovinu strouhanky a necháme vychladnout.

Palaèinky naplníme podušenými játry a 
zavineme. Krájíme na špalíky, které stavíme do zapékací 
mísy nastojato - zapékací mísu pøedem vymažeme 
tukem a vysypeme zbytkem strouhanky.

Palaèinky napøed v troubì zvolna rozpeèeme a 
pak zalijeme mlékem nebo lépe smetanou s 
rozšlehanými vejci a dopeèeme.

Materiál :

1 balíèek dlouhých piškotù, 1 pomazánkové máslo 
(smetanové, bez pøíchuti), 1 smetany ke šlehání (po 250 
ml), 150 g mouèkového cukru, silné presso nebo instatní 
káva, trochu rumu

Postup :

Pomazánkové máslo vyklopíme do misky, 
pøidáme smetanu  a cukr. Trochu promaèkáme vidlièkou, 
aby nám to hned všechno nevystøíkalo ... a vyšleháme do 
tuhého krému. 

Pøipravíme si obdélníkovou misku, do které 
ukládáme piškoty namáèené do smìsi rumu a kávy. 
Vrstvu pokryjeme krémem a postup opakujeme. 
Necháme uzrát v chladnièce

Pøejeme dobrou chu� !
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35 let

Jménem redakce a všech dulních mericu 

a geologu oslavencùm a jejich rodinám 

prejeme mnoho zdraví a úspechu 

do dalších let !

40 let

SPOLEÈENSKÉ OKÉNKO CO SI DNES UVAØÍME ..?

55 let

70 let

50 let

Pøíjemnou dovolenou
Vám i Vašim 

rodinným
pøíslušníkùm

pøeje

redakce Bulletinu SDMG
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