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Slavnostní ukončení akce „Sanace území v areálu
bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“
Pamìtní deska

Slavnostní ukonèení akce, zleva: Ing. Pavel Koscielniak, Ing. Helena Pištìková,
Ing. Tomáš Rychtaøík, Ing. Arnošt Kastner, Mgr. Richard Brabec

Za úèasti ministra životního prostøedí Mgr. Richarda Brabce a dalších významných hostù probìhlo v úterý 6. listopadu 2018 slavnostní
ukonèení akce „Sanace území v areálu bývalé obalovny živièných
smìsí v Milevsku“. Projektem, který byl spolufinancován Evropskou
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operaèního programu Životní
prostøedí, byl povìøen státní podnik DIAMO Usnesením vlády ÈR
è. 939 ze dne 11. prosince 2013.
Odstranìní staré ekologické zátìže vzniklé provozem obalovny živièných smìsí bývalého státního podniku Silnice Písek bylo jednou
z priorit Ministerstva životního prostøedí. Jednalo se o dlouhodobý
a komplikovaný problém ohrožení a zneèištìní životního prostøedí
v katastru obce Pøeborov a mìsta Milevska. Majoritní kontaminace
byla pøedstavována látkami typu polychlorovaných bifenylù (PCB).
„Jsem rád, že se podaøilo vyøešit jednu z nejvìtších zátìží na Milevsku, která pøedstavovala vážné ohrožení nejen pro pøírodu, ale i pro
zdraví lidí. Díky dotaci ve výši témìø sto milionù korun z Operaèního
programu Životní prostøedí se tak koneènì podaøilo odstranit dlouholetý ekologický problém. Na podobné projekty bylo v OPŽP dosud vy-

hlášeno šest výzev. V nich jsme pøijali takøka 100 projektù za více jak
2,8 miliardy korun, v aktuálnì otevøené výzvì máme k dispozici dalších 200 milionù na sanaci nejvážnìji zasažených lokalit,“ komentoval
ukonèení projektu ministr životního prostøedí Mgr. Richard Brabec.
Výbìrové øízení na dodavatele prací souvisejících s projektem bylo
uzavøeno do konce roku 2016. Jako nejvhodnìjší byla vybrána nabídka uchazeèe „Sdružení FCC – GEOtest – Sanace obalovny Milevsko“. Vybranému uchazeèi bylo staveništì protokolárnì pøedáno dne
25. záøí 2017. Práce byly záhájeny odbìrem a analýzami vzorkù v rozsahu stanoveném ve schválené realizaèní projektové dokumentaci.
„Jsem potìšen, že jsme se mohli podílet s našimi partnery na definitivním øešení sanace staré ekologické zátìže a po mnoha letech pøedat tuto lokalitu „èistou“ v souladu s podmínkami danými provádìcím projektem. Dovolte mi podìkovat s. p. DIAMO a všem, kteøí se
na projektu podíleli, za pøíkladnou spolupráci,“ øekl Ing. Arnošt Kastner, area manager FCC pro Èeskou republiku, Slovensko a Polsko.
Dokonèené dílo bylo protokolárnì pøevzato dne 1. srpna 2018.
K závìreèné zprávì zpracované zhotovitelem sanaèních prací vydal

dne 19. záøí 2018 Odbor environmentálních rizik a ekologických
škod Ministerstva životního prostøedí souhlasné stanovisko.
„Jsem rád, že státní podnik DIAMO mohl zúroèit své bohaté zkušenosti v oblasti odstraòování ekologických zátìží tohoto typu. Kontaminované zeminy byly v souladu s platnou legislativou odstranìny.
Areál obalovny živièných smìsí bude dále využíván v souladu s platným územním plánem,“ uvedl Ing. Tomáš Rychtaøík, øeditel státního
podniku DIAMO.
Svou radost z dokonèení této sanaèní akce neskrývala ani starostka
obce Pøeborov Ing. Helena Pištìková: „Pro obec Pøeborov je tato akce završením mnohaletého úsilí toto území vyèistit a zbavit ho nálepky „kontaminované území“. Naše malá obec by nikdy nedokázala tuto akci dotáhnout do konce bez pomoci vás všech, kteøí jste se na její
realizaci podíleli. A za to všem jménem obce Pøeborov moc dìkuji.“
V rámci projektu bylo celkem odstranìno nebo využito ve schválených zaøízeních 17 878,18 tun odpadù, z toho bylo 517,17 tun odpadù
obsahujících více jak 50 mg PCB/kg sušiny, které byly odstranìny
termicky. Z jímacích objektù bylo vyèerpáno a na stanovené cílové
parametry sanace upraveno 6 967 m3 podzemních vod. Z výkopù bylo odstranìno 3 696 m3 nadlimitnì kontaminovaných zemin, které
nesplòovaly cílové parametry sanace. Celkové zpùsobilé výdaje projektu èiní 80 157 752 Kè, pøièemž výše podpory z fondù Evropské
unie èiní 68 134 089 Kè (85 %) a pøíspìvek ze zdrojù pøíjemce podpory 12 023 663 Kè (15 %).
V prùbìhu slavnostního odpoledne mìli návštìvníci možnost
zhlédnout video dokumentující prùbìh realizace sanaèního zásahu.
Areál bývalé obalovny živièných smìsí po sanaci

Ministr životního prostøedí Mgr. Richard Brabec pøi zápisu do
kroniky s. p. DIAMO

Areál bývalé obalovny živièných smìsí pøed sanací
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Uranium Group Meeting ve Vídni

V poøadí již 55. zasedání spoleèné
Uranové skupiny organizací OECD/
/NEA a IAEA se konalo tentokrát v sídle International Atomic Energy Agency
www.iaea.org ve Vídni, ve dnech 1. až
10. øíjna 2018. Jednání 43 delegátù z 31
zemí a 3 mezinárodních institucí zahájil
øeditel Divize jaderného palivového
cyklu a technologie odpadù IAEA pan
Christoph Xerri (Rakousko) a následnì
øídil místopøedseda Uranové skupiny
pan Tom Calvert (Kanada). IAEA zastupovala paní Adrienne Hanly (Kanada),
OECD/NEA zastupovala paní Luminita

Rožná zaujímala v produkci uranu
13. místo. Nejrozšíøenìjší dobývací metodou je chemická tìžba (ISL), kterou se
získává 49,70 % svìtové produkce uranu, hlubinná tìžba dodává 30,76 %, lomové dobývání 12,94 % a 6,08 % uranu
je získáváno jako vedlejší produkt sanace nebo tìžby ložisek jiných nerostných
surovin. V èervnu 2018 bylo v provozu
celkem 451 komerèních jaderných reaktorù o celkovém instalovaném výkonu
395 GWe, z nichž témìø polovina je
provozována v 5 zemích svìta (USA 99,
Francie 58, Èína 40, Rusko 37 a Jižní
Korea 24 jaderných reaktorù). Ve výstavbì je 58 nových reaktorù, z toho
v Èínì 17, v Rusku 6, v Indii 7, ve Spojených arabských emirátech 4 a v USA
2. Další výrazný rùst jaderných kapacit
do roku 2035 je oèekáván pøedevším
v zemích východní Asie. Naopak
v èlenských zemích OECD a zejména
pak v zemích EU je i nadále pøedpokládán postupný pokles provozu jaderných
zaøízení. Z pohledu primární produkce

Sídlo IAEA ve Vídni

nem nadále brzdí rozvoj nových projektù a jejich významnìjší oživení lze oèekávat nejdøíve po roce 2020.
Výbìr nejvýznamnìjších informací
z výroèní zprávy Euratom Supply
Agency za rok 2017 a souèasné aktivity
této organizace prezentoval zástupce
Evropské komise pan Dariusz Kozak
(ESA). V Evropské unii bylo v uplynulém roce 127 komerèních jaderných reaktorù v 18 jaderných zaøízeních, provozovaných ve 14 èlenských zemích. Roèní
spotøeba pøírodního uranu pro palivo jaderných zaøízení v EU je 14 137 tun
(22 % svìtové poptávky). Od roku 2028
do roku 2037 se oèekává pokles na
12 062 tun (13,8 % pøedpokládané svìtové poptávky). Podíl jaderné energetiky
EU na globální produkci elektøiny je
28,5 %. Podle aktuálního vývoje jaderné
politiky v zemích EU lze do 15 let oèekávat podíl jádra na svìtové produkci elektøiny pouhých 16 %.
Ve zprávì IAEA o aktivitách v oblasti uranového výrobního cyklu, kterou
Èlenové Uranové skupiny

podala A. Hanly (IAEA), byli èlenové
Uranové skupiny upozornìni na nové
publikace, pøipravované mezinárodní
projekty technické spolupráce, sympozia a technické mítinky. Mezi jinými –
Uranium Resources as Co- and By-products of Polymetallic, Base, Rare Earth
and Precious Metal ore Deposits (publikace IAEA–TECDOC–1849, 2018) nebo Technical Meeting of the Uranium
and Remediation Exchange Group
(UMREG) ve spojení se sympoziem
WISSYM 2019, poøádaným spoleèností
Wismut GmbH v Chemnitz ve dnech
9. až 11. øíjna 2019.
Grancea (Francie) a Evropskou komisi
reprezentoval pan Dariusz Kozak (Polsko) z Euratom Supply Agency.
Do pøedsednictva Uranové skupiny
byla na místo paní Olgy Gorbatìnko (Kazachstán) zvolena Aliya Akzholova (Kazachstán). Dalšími èleny pìtièlenného
pøedsednictva jsou Susan Hall (USA),
Alexander Boitsov (Rusko), Tom Calvert
(Kanada) a Christian Polak (Francie).
V rámci svých pracovních úkolù, souvisejících s vydáváním publikace Uranium: Resources, Production and Demand (Red Book), byla opìtovnì diskutována terminologie a jednotný výklad
pojmù užívaných v publikaci nebo korelace pojmù užívaných v národních systémech klasifikace zdrojù (zásob). Øešen a široce diskutován byl rovnìž nový
postup sbìru dat, vyplòování a zpracování dotazníkù a termíny jejich pøedkládání. Nedodržení termínù, chyby a nepøesnosti v poskytovaných informacích
nìkterých zemí èi jejich celková absence jsou také dùvodem letošního zpoždìní publikaèního procesu.
Zástupkynì IAEA a OECD/NEA paní
A. Hanly a L. Grancea prezentovaly
souhrnné informace z analytické èásti
publikace Red Book 2018. Ze souhrnù
vyplývá, že celosvìtovì došlo k navýšení zdrojù uranu v kategorii Identified
Resources (RAR a IR), ale poklesly investice na prùzkum a pøípravu nových
ložisek k tìžbì, od roku 2016 klesá primární výroba a snižují se rovnìž výrobní kapacity. Lídrem svìtové produkce
uranu zùstává Kazachstán, následovaný
Kanadou, Austrálií, Namibií a Nigerem.
Èeská republika pøed uzavøením dolu

uranu ve 30 zemích provozujících zároveò také jaderné elektrárny pouze 2 zemì – Kanada a Jižní Afrika – mají vyšší
domácí produkci uranu, než jaká je spotøeba jejich jaderných elektráren. Ostatní zemì vèetnì ÈR jsou závislé na tìžbì
uranu v zahranièí. Nejvìtší rozdíl mezi
produkcí a spotøebou uranu je v USA.
V reportingové èásti jednání pak delegáti jednotlivých zemí a zástupci mezinárodních institucí pøednesli pravidelné
zprávy o vývoji a aktuálním dìní v uranovém a jaderném prùmyslu ve svìtì. Za
Èeskou republiku byla prezentována
souèasná situace v uranovém a jaderném
prùmyslu vèetnì informace o aktualizaci
státní energetické koncepce a surovinové
politice ÈR v oblasti nerostných surovin
a zdrojù. Skupina byla rovnìž informována o ukonèení tìžby na ložisku Rožná,
pøedpokládané celkové produkci uranu
v roce 2018 a prùbìhu zahlazování následkù hornické èinnosti po tìžbì uranu.
Z analýzy vývoje na svìtových uranových trzích, kterou pøipravil pan Ch. Polak (Francie), vyplývá, že ve 2. pololetí
2018 byl na spot trhu zaznamenán mírný nárùst cen z 21 na 27 USD/lb U3O8.
Trh reagoval na døíve již oznámené 10%
snížení tìžby na dolech spoleènosti Kazatomprom (Kazachstán) a na ohlášení
technologické odstávky na dole Langer
Heinrich (Namibie), na dole McArthur
(Kanada) a èasovì blíže nespecifikované odstavení výroby uranu na chemické
úpravnì Key Lake (Kanada). Odstávky
výše uvedených produkèních center
pøedstavují v roce 2018 výpadek produkce uranu ve výši cca 8 200 tun.
Dlouhodobì nízké ceny na trhu s ura-

S ohledem na skuteènost, že 55. zasedání Uranové skupiny se proti plánu konalo jako nevýjezdní, bylo rozhodnuto jako výjezdní pøipravit zasedání 56. Termín
a místo konání bude upøesnìno sekretariátem OECD/NEA–IAEA na základì
oficiálního pozvání nìkteré èlenské zemì.
Prezentace, informaèní materiály
a výše zmínìné uranové analýzy jsou
pro zájemce s pøístupem na podnikový
INTRANET dostupné na portálu odboru
ekologie ØSP (http://portal/oe/) ve složce „Uranium Group NEA–IAEA“.
Ing. Pavel Vostarek
èlen Uranové skupiny NEA/IAEA

Barokní hudba opět zněla Stráží pod Ralskem
Opìt po roce Stráž zažila hudební
Vánoce! Kvarteto z Akademie staré
hudby Baden-Württemberg zastoupeno
Ulrike Engelke (flétna), Hildegund
Treiber (cembalo), Simon Standage
(housle) a Helmut Engelke (housle)
pøedstavilo díla barokních mistrù
v kostele svatého Zikmunda ve Stráži
pod Ralskem.
Krásnì znìjící tóny se prolínaly napøíè kostelem a návštìvníci tak mìli
úžasný hudební zážitek, který ocenili
bouølivým potleskem úèinkujícím. Není tajemstvím, že oblíbenými skladbami kvarteta jsou jedineèná díla
strážského rodáka a hudebního skladatele Heinricha Ignáce France Bibera
(1644–1704).
Slavné kvarteto se velmi rádo vrací
do Stráže pod Ralskem, a to nejen z dùvodu skvìlého publika, ale taktéž pro
jedineènou akustiku zdejšího kostela.
Na celé akci se podílelo mìsto Stráž
pod Ralskem, Hornicko-historický spolek pod Ralskem a faráø zdejšího kostela pan Richard Cenker, kterým tímto
velmi dìkuji.
Aèkoliv je kvarteto velmi vytíženo
a koncertuje po celém svìtì, vìøíme, že
se opìt do Stráže pod Ralskem vrátí
v roce 2019.
Za Hornicko-historický
spolek pod Ralskem
Ing. Václav Dorazil, Ph.D.

Kvarteto z Akademie staré hudby Baden-Württemberg
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Pohár o. z. TÚU v malé kopané 2018

Obhájci poháru – ODPARKA, zleva Martin Kovalev, Marek Šámal, Zdenìk
Bitala, David Versbach, Pavel Slejška a Jakub Kovalev

Za nádherného podzimního sluneèného poèasí se v pátek 12. 10. 2018 uskuteènil již osmý turnaj v malé kopané na
venkovním høišti, letos poprvé na kvalitním umìlém povrchu školního areálu
ve Stráži pod Ralskem.
Turnaje se zúèastnily pouze tøi týmy,
které si to rozdaly systémem každý
s každým, dvoukolovì. Favoritem byl
loòský vítìz – tým ODPARKA – a tuto
roli se mu snažily ztížit týmy
VOKURKY a NDS ML. Nutno podotknout, že se to daleko lépe daøilo týmu
VOKURKY, který hned na úvod uspìl
s týmem NDS ML v pomìru 3 : 2. Následnì do bojù o pohár vstoupil i tým
ODPARKA a v pøestøelce vydøel výhru
4 : 3 nad NDS ML. První kolo turnaje
pak skonèilo pøekvapivou výhrou sympaticky hrajícího týmu VOKURKY nad
obhájcem titulu 4 : 2.
Tým VOKURKY se tak dostal na vedoucí pozici v turnaji a tu se snažil hájit
i v odvetných zápasech druhého kola.
Hned první pøekážku zvládl a po nepøíznivém vývoji otoèil stav utkání proti
NDS ML na koneèných 3 : 1. Rázem se
tak stal horkým kandidátem na titul. Na
to ihned zareagoval tým ODPARKA
a doslova smetl tým NDS ML výsledkem 6 : 0. Na øadu tak pøišel vrchol turnaje a samozøejmì s tím spojené kalkulace, jaký výsledek komu staèí k celkovému prvenství. Ve výhodì byl tým
VOKURKY, který mohl i prohrát o jednu branku. Tým ODPARKA naopak
musel vyhrát minimálnì o dvì branky,
nebot’ pøi pøípadné shodì bodù i skóre
ve vzájemných zápasech s týmem VO-

Zaměstnanci o. z. TÚU opět fárali na OKD
Ve dnech 26. a 27. záøí 2018 se díky
vstøícnému pøístupu vedení našeho
„ózetu“ a ochotì a laskavosti spøátelených odboráøských kolegù z OKD a IBP
mohl uskuteènit dlouho oèekávaný „výlet“ šesti zamìstnancù na domluvené fárání na Dùl Darkov v karvinské èásti
OKD (mimochodem, všech šest lidí to
absolvovalo ve svém volnu). Vedoucím
zájezdu a zároveò, jak se brzy po vyjetí
ukázalo, vynikajícím a spolehlivým øidièem byl Pavel Hurdes ze SD. Dalšími
èleny výpravy pak byli Dana Kleèková,
Ivana Votýpková, Zdenìk Rokoský, Pepa Kunzo a Polda Schmid. Pro vìtšinu
to mìla být první cesta do hlubin zemì,
a tak oèekávání bylo veliké a lehká nervozita byla cítit už cestou. Strach se pokusili (a nutno øíci, že pomìrnì úspìšnì)
rozptýlit už po pøíjezdu do místa ubytování naši pøátelé Rost’a Palièka a Štefan
Pintér, jeho kolega z odborù OKD. V restauraci hotelu Maják u krásné Žermanické pøehrady jsme poveèeøeli, trošku

Skupina fárajících

popili a hlavnì hodnì povyprávìli o situaci lidí u nás i u nich, o fárání do podzemí a bylo probráno mnoho dalších
„dùležitých“ témat. Pro naše ètenáøe
bych ale rád uvedl, že Rost’a byl naprosto unešený z návštìvy a péèe, které se
mu dostalo u nás na jaøe tohoto roku –
vzpomínal zejména na naše školicí støedisko Adéla a krásné prostøedí v Hamru
na Jezeøe.
Druhý den ráno nebylo nic ponecháno
náhodì, a proto nám k Žermanické pøehradì pøijel naproti svazový inspektor
bezpeènosti práce Ivo Kavka, který nás
doprovodil až na parkovištì Dolu
Darkov v Karviné a pak se nám neustále
vìnoval až do našeho odjezdu domù –
Ivo, ještì jednou díky!!! Chvíli jsme ale
museli èekat venku, protože tìsnì pøed
námi jednal s èástí vedení OKD pan Babiš a ochranka z pochopitelných dùvodù
nemohla nic riskovat. Pak už nás pøijal
samotný závodní dolu, Ing. David Hájek, se svými kolegy z vedení šachty.

Dali nám zevrubný výklad a školení
z BP a vysvìtlení, kam se podíváme.
A po dvou skvìlých instruktážních filmech s komentáøem jsme mìli skoro
úplnì jasno, co nás tam dole èeká.
Zaznívali sice takové hlášky, jestli jsme
napsali závìti a rozlouèili se doma, ale
zkušení havíøi v èele se závodním se jen
potutelnì usmívali – vìdìli totiž, že
„obava“ o život je v tuto chvíli a na místì, kam nás hodlali vzít, naprosto zbyteèná (i když z hlediska báòských pøedpisù je tato oblast zaøazena do III. stupnì rizika nebezpeèí otøesù).
Pak už to šlo ráz na ráz: èistá šatna,
špinavá šatna, fáráky, lampovna, první
evidence pøed fáráním a najednou již
náraží na ohlubni jámy (tam samozøejmì nezbytné foto naší ještì se usmívající skupiny, a i když tady stále ještì bylo
možné si fárání rozmyslet, nikdo to nevzdal). Potom nás už narážeèi rovnají
do klece a po tradièním: „Zdaø Bùh!“
jsme se rychlostí 6 m/s rozjeli dolù do

Štefan Varga (VOKURKY) to zkusil z dálky a míè konèí v síti NDS ML

KURKY mìl lepší celkové skóre v turnaji.
Nakonec to obhájce titulu zvládl a vyhrál 4 : 2. Tím tìsnì obhájil loòské vítìzství a pøevzal zlaté medaile a pohár.
Zklamání týmu VOKURKY bylo patrné
a samozøejmì pochopitelné. Zlato bylo
blízko a pøesto, že by si ho zasloužil, bere jen støíbro. Na tým NDS ML zbyly
bronzové medaile.
Závìrem patøí podìkování všem
úèastníkùm, Vildovi Válkovi za fotodokumentaci a Tomáši Janeèkovi za zajištìní høištì a obèerstvení. Zanedlouho
pøijde na øadu opìt turnaj v halové kopané o Putovní pohár øeditele DIAMO,
s. p., o. z. TÚU. Pøedpokládaný termín
podzemí. Po výstupu na náraží na 9. patøe v hloubce cca 750 m jsme se znovu
zaevidovali, že vcházíme do dolu – systém antén v podzemí zajišt’uje dispeèerovi neustálý pøehled o tom, kde se mu
lidi pohybují. Nastoupili jsme do
„pulmanù“ (vagónky pro dopravu lidí)
a kolejová mašinka nás pøevezla do pøestupní stanice. Tam jsme pøesedli do vagónù zavìšených pod stropem a závìsnou lokomotivou FERIT nás dovezli
asi za 15 minut témìø až na samotné
pracovištì (což byl porub èíslo 336–700
s mocností sloje prùmìrnì 2,8 m a denním postupem 3,5 m; na jiná pracovištì
se jezdí i pøes hodinu). Ten „náš“ porub
jsme profárali, „zkontrolovali“ probíhající údržbu kombajnu KGS 645 s osádkou pøedáka, pana Romana Krèmáøe,
a po ukázce práce rotaèní hlavy kombajnu, ukázce postupu jedné sekce mechanizované výztuže FAZOS a nezbytném
„odebrání vzorkù“ èerného zlata na památku, jsme se stejnou cestou vrátili
zpátky. Cestou zpìt nìkteøí tiše pøemýšleli, jiní si nahlas vykládali o tom, co
právì zažili, ale všichni bez rozdílu
jsme v duchu složili hold všem, kteøí tohle naše „dobrodružství“ absolvují každý den 8 hodin a v podstatì za úžasné
døiny a za „pár“ korun riskují svoje
zdraví, resp. životy. Není divu, že
v OKD v konkurenci ostatních zamìstnavatelù chybí zkušení havíøi, kteøí by
cennou surovinu dobývali. Nutno však
øíci, že vedení dolù na bezpeènost svých
zamìstnancù dbá mìrou neskuteènou –
školením poèínaje, pøes dùsledné kontroly na pracovištích a používáním nejmodernìjších osobních ochranných pracovních prostøedkù konèe. Lidská døina

je v sobotu 16. 2. 2019 a všichni jsou srdeènì zváni.
Za sebe bych jen doplnil autora tìchto
øádkù, Èendu Holého, že zmìna høištì byla znát, jak na høe, tak i poètu vstøelených
branek. Vìtší branky lákají i ke støelbì
z vìtších vzdáleností, a celkem úspìšnì.
Nezavinìné pády oproti Letné, nebe
a dudy. Pro další pokraèování bych ale
doporuèil urèitì nestranného sudího,
který je pánem na høišti, a ráznì by zakroèil pøi dohadování – faul èi ne, aut èi
ne. Hrajeme to pøeci pro zábavu, nebo
se pletu? Dìkuji všem úèastníkùm za
krásné fotbalové momenty, ty nefotbalové moc nemusím.
Vilda Válek
Dana Kleèková, èlenka ZV ZOO
o. z. TÚU

i riziko však stále u této práce zùstávají,
a proto si všichni zamìstnanci OKD zaslouží naši úctu. Pan závodní Ing. Hájek
s námi strávil ještì po vykoupání pøíjemnou chvíli pøi „rozboru“ našich zážitkù a pak jsme se s ním s velkým podìkováním rozlouèili.
Ivo Kavka nás vzal ještì na obìd do
vynikající restaurace v centru Karviné
a po zajímavé zastávce u velmi naklonìného kostela sv. Petra z Alkantary a srdeèném podìkování a rozlouèení jsme
se rozjeli k domovu. Ještì jednou díky
všem, co nám, šesti zástupcùm chemických horníkù, umožnili zažít tento zajímavý nezapomenutelný zážitek. Díky
a Zdaø Bùh!
Ing. Leopold Schmid
ZBZS, o. z. TÚU
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45 let od propadu ústí starého důlního díla Salm II – Leopoldina

Kráter – jáma SALM II –
LEOPOLDINA
V roce 2008 byl pracovníky odboru
bezpeènosti hornické krajiny na o. z.
ODRA zpracován katalog starých dùlních dìl v ostravsko-karvinském revíru,
ve kterém je zdokumentováno celkem
476 starých dùlních dìl. Z tohoto poètu
je v rámci projektu 35/AKT „Komplexní øešení problematiky metanu ve vazbì
na stará dùlní díla v Moravskoslezském
kraji“ pravidelnì kontrolováno 293 zajištìných starých dùlních dìl. Mezi tato
SDD patøí i jáma Salm II – Leopoldina
v Ostravì. V mìsíci listopadu si pøipomeneme 45 let od mimoøádné události
na této jámì.
Jáma Salm II – Leopoldina patøila
knížeti Hugo Salmovi, který ji pojmenoval po své manželce. Hloubení bylo zapoèato v roce 1850. Jednalo se o tìžní
jámu, která dosáhla koneèné hloubky
597 m a otevøela 13 tìžebních pater.
Profil jámy byl soudkový o rozmìrech

2,8 m x 4,9 m. Jáma procházela prakticky celým jakloveckým souvrstvím
ostravských vrstev a konèila ve svrchních hrušovských vrstvách (sloj Günter).
Tìžba jámou byla ukonèena v roce
1916 a následovala demolice pøilehlých
provozních budov. V okolí jámy byl založen malý park, který místní obyvatelé
pojmenovali „Matuškùv sad“. Jáma nebyla zasypána, pouze na ústí jámy byl
v roce 1929 vybetonován ohlubòový poval. Zejména po ukonèení 2. svìtové
války se v Matuškovì sadì konaly rùzné
kulturní akce, a proto zde byl zøízen
i venkovní taneèní parket.
Vlivem zvýšených dešt’ových srážek
došlo dne 17. listopadu 1973 k prolomení jámového zdiva v okolí betonového
povalu a ujetí okolní zeminy vè. èásti taneèního parketu a okolních stromù do

Kráter – jáma SALM II –
LEOPOLDINA

Hornická Příbram v proměnách času
V øíjnu letošního roku vyšla kniha
Hornická Pøíbram v promìnách èasu,
jejímž autorem je Ing. Josef Fryš. Kniha
obsahuje 620 dobových a souèasných
(vìtšinou barevných) fotografií a po-

piskù, v nichž seznamuje ètenáøe s historií støíbrorudného a uranového hornictví a støíbrnou hutí na Pøíbramsku.
Má formát A4, pevnou vazbu, 208
stran.

jámy. Kráter se bìhem nìkolika hodin
rozšíøil z prùmìru 12 m na koneèných
25 m. Mimoøádná událost se naštìstí
obešla bez ztráty na lidských životech.
Havarijní komise rozhodla o zásypu
kráteru do konce roku 1973. Ovšem pøi
dosypání kráteru se zjistilo, že bylo
spotøebováno o 1 200 m3 zásypového
materiálu ménì, než se oèekávalo dle
výpoètu volných prostor. V jámovém
stvolu došlo ke vzpøíèení propadlého materiálu a jáma není vyplnìna zásypovým
materiálem pøibližnì v délce 80 m, proto
byl terén nad jámou navýšen o 2 m a jáma ohrazena plotem. V roce 1997 byl
zpracován projekt k zajištìní ústí jámy
dle vyhlášky ÈBÚ 52/1997 Sb., kterou
se stanoví požadavky k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a bezpeènosti provozu pøi likvidaci hlavních
dùlních dìl. K zajištìní ústí SDD byla
navržena injektáž vrty o délce 3,7 m až
13 m. Tento zpùsob zajištìní byl oponován a v koneèné fázi zamítnut z dùvodu
nestability ústí jámy a možnosti propadu
vrtné soupravy. Následnì byly zpracovány dva znalecké posudky:
– Ve znaleckém posudku z bøezna 1998
bylo navrženo toto øešení – zhotovit
nad jámou technologický most (pro
umístìní vrtné soupravy nad støedem
jámy), provrtání zásypu a zjištìní volných prostor v jámì a pøípadné dosypání dutin, vybudování systému kontrolního sledování výstupu dùlních
plynù. Toto øešení bylo vyhodnoceno
jako technicky a ekonomicky nerealizovatelné.
– Ve znaleckém posudku z listopadu
1997 je konstatováno, že v budoucnu
dojde k poklesu zásypového materiálu, a proto je nutno zvìtšit bezpeènostní pásmo na kruh o polomìru 25 m,
ohradit a osadit terén nad jámou nive-

Slezská Ostrava, jáma Leopoldina. litografie, J. Alt, 1855

laèními body. Tento návrh byl v roce
1998 realizován.
Od roku 1998 jsou zmìny terénu nad
jámou pravidelnì kontrolovány. Poslední mìøení probìhlo v mìsíci záøí 2018.
Z výsledkù mìøení je zøejmé, že k poklesu terénu nad jámou zatím nedochází.
V souèasné dobì je okolí jámy (vnì

bezpeènostního pásma) využíváno soukromou firmou ke komerèním úèelùm.
Závìrem lze konstatovat, že nedostateèná likvidace starých dùlních dìl se
mùže svými následky projevit i se znaèným èasovým zpoždìním.
Ing. Zdenìk Køístek
technik bezpeènosti hornické krajiny
o. z. ODRA

Maïarsko – hornické skanzeny
Ve dnech 11. a 12. øíjna 2018 jsme se
zúèastnili na pozvání maïarských hornických kolegù návštìvy Miškolce
a Rudabánye. Prùvodcem a pøekladatelem nám byl N. Werner, místopøedseda
hornických spolkù Slovenska. Naše cesta nejdøíve vedla na Vysokou školu báòskou do Miškolce, kde jsme si prohlédli
Muzejní knihovnu Banskoštiavnické
akademie 1735–1918. Zde jsme opravdu vidìli knižní skvosty – originály hornických a hutnických knih od 16. století. Poté jsme si prohlédli na fakultì mineralogickou sbírku. Nato jsme vyrazili
do bývalého hornického mìsteèka Rudabánya, kde se v minulosti tìžilo zlato,
støíbro, olovo, zinek, mìï a železná ruda. Sympatický prùvodce se nám plnì
vìnoval. Odpoledne již naše cesta smìøovala na Slovensko. V podveèer jsme
se sešli s kamarády v Banské Štiavnici.
Druhý den jsme se rozdìlili. Jedni absolvovali prohlídku zlatého dolu
v Hodruši a druzí návštìvu hornického
muzea v Banské Štiavnici za úèelem
Mineralogická sbírka

Hodruša u Banské Štiavnice - hornické muzeum, výstavba funkèního vodního
kola v místì pùvodních vodotìžních kol

získání studijních a archivních materiálù. Mùžeme konstatovat, že náš výlet

byl sice krátký s mnoha najetými kilometry, ale byl úspìšný a navázali jsme
zajímavé kontakty.
Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA
Hornicko-historický spolek Støíbro
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