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Setkání řídicí rady WNU SUP v Praze
Ve dnech 23. a 24. ledna 2018 se v Praze sešla øídicí rada Mezinárodního školicího støediska World Nuclear University – School of Uranium
Production. Setkání se zúèastnilo pìt èlenù rady, Jiøí Mužák a Marian
Böhm za státní podnik DIAMO, Patricia Wieland, øeditelka Svìtové jaderné univerzity v Londýnì, Olga Skorlyakova, projektová manažerka
Svìtové jaderné asociace v Londýnì, a Luminita Grancea, analytièka
Agentury pro jadernou energii pøi Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj v Paøíži. Dùvodem setkání bylo projednání zprávy o èinnosti WNU SUP za rok 2017 a stanovení plánu pro rok 2018.
Nejvýznamnìjšími aktivitami Mezinárodního školicího støediska
v roce 2017 byly ètrnáctidenní specializovaný kurz zamìøený na geologii uranových ložisek, technologii tìžby a sanaci pro tradièního
partnera Èínskou národní uranovou korporaci, ètyøtýdenní kurz zamìøený na geologii a prùzkum sedimentárních uranových ložisek
a tìžbu metodou podzemního vyluhování pro úèastníky vyslané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni a týdenní kurz jaderné angliètiny pro pracovníky státního podniku DIAMO.
Mezi další mezinárodní aktivity lze øadit i úèast v doprovodné podnikatelské misi pøedsedy Senátu Parlamentu ÈR Milana Štìcha do
Chile, úèast v doprovodné podnikatelské misi pøedsedy Poslanecké

Jiøí Wlosok a Jiøí Mužák
pøi prezentaci na kongresu v Londýnì

Tréninkový kurz v uèebnì WNU SUP

Úèastníci zasedání øídicí rady WNU SUP, zleva: Marian Böhm, Olga Skorlyakova, Luminita Grancea, Vojtìch Vokál,
Patricia Wieland, Jiøí Mužák

snìmovny Parlamentu ÈR Jana Hamáèka do Kazachstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu, úèast na Týdnu klasifikace zdrojù a surovin
Ekonomické komise OSN pro Evropu a 8. zasedání Expertní skupiny
pro klasifikaci zdrojù a surovin, které se konalo v sídle OSN v Ženevì. Státní podnik DIAMO také doprovázel ministra prùmyslu a obchodu Jiøího Havlíèka na 10. zasedání Mezivládní komise Èeské republiky a Ruské federace do Moskvy, mìl své zastoupení na zasedání
Koordinaèní skupiny pro staré zátìže po tìžbì uranu ve Støední Asii
(CGULS) v Almaty v Kazachstánu a doprovázel ministra prùmyslu
a obchodu ÈR pana Jiøího Havlíèka pøi pracovní návštìvì Kazachstánu. Mezinárodní školicí støedisko se prezentovalo také na 2. svìtovém kongresu zamìøeném na odstavování jaderných zaøízení a nakládání s odpady v Londýnì. Aktivnì jsme se zúèastnili mezinárodního
semináøe zamìøeného na nejlepší postupy, bezpeènost a další aspekty produkce uranu metodou podzemního vyluhování poøádaného
v Pekingu Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a mezinárodního vzdìlávacího kurzu zamìøeného na nekonvenèní hodnocení
zdrojù uranu, klasifikaci a podávání zpráv dle metodiky rámcové

klasifikace OSN se zvláštním dùrazem na uran, který se konal
v Argentinì. Koncem loòského roku mìl státní podnik DIAMO své
zastoupení i na technologické misi Èeské republiky se zamìøením na
tìžební prùmysl do Chile a na 54. zasedání spoleèné Uranové skupiny
OECD/NEA–IAEA.
Øídicí rada pøi svém jednání ocenila aktivní pøístup Mezinárodního
školicího støediska a vysoko hodnotila i vzhled a obsah nových
internetových stránek státního podniku DIAMO a Mezinárodního
školicího støediska. Rada doporuèila rozšíøit internetové stránky støediska o více jazykových variant a zvážit možnost úèasti na mezinárodním sympoziu URAM 2018 ve Vídni a využít nabídky Svìtové jaderné asociace ke spoleèné propagaci kurzù poøádaných Mezinárodním školicím støediskem a dalších aktivit.
Pøíští zasedání øídicí rady WNU SUP se bude konat v lednu 2018
v Londýnì.
Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.
vedoucí odboru mezinárodní spolupráce, ØSP
vedoucí mezinárodního školicího støediska, ØSP

Úèastníci kurzu na o. z. SUL

STRANA 2

Od průzkumu a těžby k sanacím a mimouranové činnosti nejen na Dolní Rožínce
Z vyprávìní pamìtníkù…
Ing. Jiøí Bìlohradský se narodil v roce 1953 v Novém Mìstì na
Moravì. Vystudoval VUT v Brnì, fakultu strojní, a po dokonèení
studia v roce 1978 pracoval nejprve ve Žïárských strojírnách.
K uranu nastoupil v roce 1985 a v rùzných pozicích zde setrval až
do roku 2017, kdy odešel do dùchodu.
Jak jsem se dostal vùbec k uranu? Nejsem vystudovaný horník,
k tomu jsem se dostal oklikou,
jsem strojaø klasického zamìøení
na konstrukce strojù. Zaèínal jsem
ve Žïárských strojírnách ve Žïáru nad Sázavou jako konstruktér
a projektant. Potom, jak to bývá,
kamarádi se sejdou a: „Pojï dìlat
k nám na uran na Uranový prùzkum v Novém Mìstì, u nás je to
lepší,“ a tak dále. Váhal jsem, øíkal
jsem si: „Z takové krásné firmy
odejít nìkam do podzemí do špinavé práce, jak všichni øíkají?“
Rodièùm jsem to radìji ani neøíkal. Nakonec mì tam v roce 1985 pøivedl Ing. Lazárek, to je uraòák od školy. Øekl mi: „Musíš ale zaèít
s kabelou pøes rameno, jako zámeèník.“ Øíkám: „Ježíš, na jak dlouho?“ Pøesto jsem nabídku pøijal. Abych zùstal ve strojaøské branži,
chtìl jsem k tìžním strojùm a k technice. Pro získání pøehledu jsem
musel nastoupit na šachtu. Má první byla šachta Jasenice. To byla stará prùzkumná šachtice è. 32, kde se i tìžila uranová ruda a vozila se
ke zpracování až do jižních Èech do Mydlovar. Nastoupil jsem tam
opravdu na rok s kabelou s „vercajkem“ a musel jsem dìlat zámeèníka. Dìlal jsem sváøeèské zkoušky, vlastnì jsem prošel èinnosti v podzemí, údržbu u tìžních strojù a i u ostatních zaøízení. Potom se vedle
hloubila nová tìžní jáma è. 13 Pucov, takže jsem pøešel na hloubení,
kde jsem s part’áky dìlal i u hloubicího bagru na èelbì, to bylo velice
zajímavé a také fyzicky nároèné.
Po roce, když jsem se trošku otrkal, když jsem vìdìl, co ta hornická
práce obnáší a jaké tam jsou stroje a zaøízení, tak mì Ing. Lazárek, tenkrát jako hlavní inženýr prùzkumu, pøevedl na øeditelství závodu IV
do Nového Mìsta do oddìlení strojù a energetiky. Tam jsem se koneènì dostal i k tomu svému, k té technice, a tam jsem zaèal zúroèovat
projektantské a strojaøské zkušenosti. Objíždìl jsem všechny možné
lokality, pøes západní Èechy, severní Èechy, prostì celý region, kde
republikový Uranový prùzkum, který mìl osm závodù, operoval. Od
Rynoltic až po Pøíbram, Nové Mìsto, Spišskou Novou Ves, všechny
tyto regiony jsem poznal, i všechny šachty, všechny vrtné prùzkumy.
My jsme mìli centrum v Novém Mìstì na Moravì, jako závod IV.
Prùzkum pøipravoval lokality pro tìžbu. Náplò práce byla velice pestrá. Vrtaøské skupiny operovaly po celé republice, až v západních Èechách, mìli jsme na starost revize, kontroly, technickou pomoc, takže
jsme byli dost na cestách. Èlovìk potkal v terénu spoustu dobrých lidí,
byly to dobré kolektivy, protože se lidé museli spolehnout jeden na
druhého. Byla to jiná doba, nebyly mobilní telefony, takže se muselo
obèas i improvizovat. A potom kolega, co šéfoval oddìlení strojù
a energetiky, odešel do Ostravy na uhlí, tak jsem to po nìm pøevzal já.
A to už byla zátìž dosti veliká. Zaèaly se hloubit jámy i pro rudné hornictví, pro tìžbu rùzných polymetalických rud, u Nasavrk v Køižanovicích se hloubila velká kruhová jáma, ta se dohloubila, ale potom pøišla revoluce, tak se tam už ani nezaèalo tìžit. Používaly se zajímavé
techniky, tøeba se zaèaly zahlubovat jámy na tzv. kudlanky, to nebyly
žádné velké hloubicí vìže. S tìmi kudlankami jsme zažili strastiplné
pøíhody. Kudlanky, to jsou malá tìžní zaøízení, taková jakoby trojnožka s pojezdem pro kladkový vozík. Na tom jezdil kýbl, tìžební okov,
který se spouštìl bez vedení do jámy, do toho se fedrovala forota a potom se okov vytáhl pøes kudlanku ven, vyklopil se a zase znovu.
U prùzkumu se tohle zaøízení hodnì využívalo, protože se hloubily jeIng. Jiøí Bìlohradský

Zahlubování na kudlanku

nom šurfy, jámy malých profilù a hloubek. Jak jsem øíkal, dìlali jsme Uèilištì v Ostravì skonèilo, jediné uèilištì má Most – Severoèeský repro rudné hornictví, dokonce byl jednu dobu takový boom, ke konci vír, ale jinak vyuèeného horníka prostì už neseženete, dìlali jsme tady
80. let pøišly nìjaké patenty z Nìmecka – Podzemní technologie èistí- takové rychlokurzy, zauèovali jsme horníky. Ti kluci prostì pøešli do
ren vod, a tak jsme pro Lachema Brno provádìli hloubení pro tuto neuranových profesí. Dokázali jsme, že umíme stavìt i technologické
technologii. První jámu jsme hloubili v Blansku, 80 m jáma malého celky na klíè a na dobré úrovni. Pro kluky bylo nové to, že museli jít
profilu. To se právì hloubilo na tu kudlanku a tam jsem zažil jednu ve- „do svìta“. Když se dìlalo mimo Rožínku, tak prostì ten týden tam
lice nepøíjemnou záležitost. Dìlal jsem hlavního mechanika na prù- museli být. Na víkend jezdili domù, jsou udìlané party, prostì se støízkumu, takže pode mne spadala všechna tìžní zaøízení, a vrátil jsem se dají, aby byli také doma.
Co se týèe výstavby Podzemního výzkumného pracovištì Bukov
jednou z dovolené a už jsem slyšel ode dveøí, že doma drnèí telefon.
Zvedl jsem ho a hlavní inženýr Ing. Lazárek volal, že je prùšvih na pro Správu úložišt’ radioaktivních odpadù, to je zase vyloženì hornicBlansku, že se utrhlo lano a že okov spadl na èelbu. V profilu to bylo ká záležitost. Jdete k nìmu starými chodbami, projdete vstupem a ráasi 2,5 metru na 1,5 metru, strašnì malé. Tam se vešli dva hlubináøi, zem se ocitnete jako v luxusním hotelu. Teï už je vybavené i zaøízeokov a èerpadlo a ten okov spadl mezi ty dva hlubináøe a èerpadlo, ni- ním, je to velice zajímavé pracovištì, je dobøe, že po skonèení tìžby
komu se nic vážného nestalo, velké štìstí. Pøíèina pøetržení lana se ne- uranu se pøešlo na suchou konzervaci a že ten potenciál, který tu je, se
zjistila. Byla to pøíhoda se št’astným koncem. Šetøení bylo veliké, jako využije pro tyto úèely. Jak øíkám, úkolem managementu je vždycky
vždy, když nìco spadne do jámy. Pøi strojních èinnostech jsem se na- sehnat práci pro lidi, to je prvotní, a financování, to je potøeba pro ty
dìlníky a i pro ostatní zajistit. Proto vlastnì bojujeme i o práce na
štìstí nesetkal s žádným vážným úrazem.
Na prùzkumu jsem pùsobil až do roku 1990, kdy byla rapidnì ome- neinvazivních prùzkumech, to znamená zpracovávání geologických
zena uranová tìžba, v první øadì konèil prùzkum, všechno se zavíralo, dat pro budoucí úložištì. Tohle jsou vìci, jak se øíká, bìh na dlouhou
trat’, než to prostì vše dojde k realizaci. Legislativa je velmi složitá.
všechny šachty.
Po revoluci zaèali lidé odcházet od uranu, takže se shánìli technici Ale já to vidím tak, že v Èeské republice nebo i v celé støední Evropì
pro zbývající funkèí doly. Tak jsem dostal nabídku na doly na Ro- je velice problematické otevírat nìkde lomy, nebo nìjakou tìžbu. Je
žínce, konkrétnì na Dùl Rožná I (KHB). Zaèínal jsem znovu na šach- tu veliká hustota osídlení, kdekoli kopnete, tak to má nìkdo, jak se øítì, protože jsem tady ten revír neznal. Zase zde byly jiné, vìtší stroje, ká, za humny, což nechce.
Když jsem pøišel do Ostravy, museli jsme realizovat hodnì pøípravnechci øíct jiná problematika, ale trošku vìtší dimenze toho prostoru
a tìch zaøízení. Nastoupil jsem jako vedoucí oddìlení strojù, mìl jsem ných prací, staveb, pro zajištìní plánované sanace lagun. I zde se už
na starosti horizontální dopravu, èerpání, vìtrací stanice a tìžní stroje. lidé z Rožínky podíleli na neuranové èinnosti. Od projekèních prací
To bylo obrovské množství práce, to jsem na prùzkumu nezažil, když po realizaci. Døíve mìl uranový prùmysl velikou centrální projekci
byly výluky pøes prázdniny, dìlalo se hodnì práce. Za léta, co jsem byl na šachtì, jsem neznal
Rozšíøení ÈDV Pøíbram II
dovolenou o prázdninách. To se prostì dìlaly
dva mìsíce údržby, rekonstrukce, a to jsme tam
prostì museli být. Výjimeènì jsme se prostøídali,
možná týden, že si èlovìk odskoèil nìkam, jak
se øíká, k rybníku, orazit, dovolené potom byly
jen v tìch jarních nebo zimních mìsících. Na
Rožínce mistøi a technický personál chodil vìtšinou na ranní, byly obèas nìjaké služby, ale když
byly výluky, tak to se jelo na tøi smìny.
Po revoluci jsem se na Rožínce otrkal a v roce
1995 jsem ze šachty pøešel na øeditelství na oddìlení investic, to byla jiná branže, to byla výstavba a tak dále. Tam jsem pùsobil do roku
2000, kdy jsem byl odvelen do Ostravy na
odštìpný závod, který mìl zajišt’ovat sanaci lagun OSTRAMO. V Ostravì jsem byl sedm let
a musel jsem se velmi rychle pøizpùsobit úplnì
jiné problematice. Tìch sedm let jsem tam byl
ubytovaný. To nebylo na dojíždìní. Pøes týden
jsem byl v Ostravì a na víkend jsem jezdil domù. V Ostravì jsem získal nové zkušenosti.
Když byla podepsaná realizaèní smlouva a zaèalo se vlastnì už v Ostrovì nad Ohøí, ještì pøed revolucí, ta projekce skonèila nìkdy po
s vlastní sanací lagun, tak jsem byl pøevelen zpátky na Rožínku. Když revoluci. Tam jsme vlastnì jezdili, tam se projektovalo vše, co souvijsem se vrátil v roce 2007 na Rožínku, spadaly pode mne investice, selo s èinností dolù, protože na Rožínce projekce nebyla, tady byla
energetika, doprava a projekce, tam jsem zase zúroèil zkušenosti spíše konstrukèní kanceláø a potom se z toho zbudovala projekce.
Podnik mìl výhodu, že mìl vlastní projekci, co si naprojektoval, to
z hlediska jednání s vyššími úøady.
Uran byl už léta v útlumu, když to vezmu k dnešnímu datu, tak si také postavil. Nemohli jsme nadávat na nìjaké jiné projektanty,
vlastnì dvacet let byl vyhlášen útlum uranového hornictví, konktrétnì vìtšinou to byli naši. Když byl nìjaký prùšvih, tak jsme si to museli
Rožínky. Pøíbram skonèila, tam to skonèilo výstavbou zásobníku ply- projekènì vyøešit sami.
V posledních letech se v souvislosti s útlumem a s ukonèením tìžnu, skonèily západní Èechy komplet. Prostì hlubinná tìžba zùstala jen
v Rožínce, ale v útlumu. Nejprve se každý rok muselo obnovovat na by na Rožínce projekce hlavnì orientovala na projekty, které byly
vládì pokraèování v tìžbì uranu, ale pozdìji mohla být tìžba provádì- a jsou potøeba v rámci státního podniku, ale hlavnì pro o. z. GEAM.
na za podmínek ekonomické výhodnosti, která se musela každoroènì A to je také oblast, která mì hodnì bavila, nìco navrhovat, øešit a nadokládat, ale poøád to bylo v útlumu, bylo jasné, že to jednou skonèí. konec vidìt v praxi zrealizované. Z posledních významnìjších staveb,
Po roce 2000 byly omezené investice. V roce 2008–2009 se dìlal vel- které se tady projektovaly, byly odvodòovací štola a navazující techký podzemní prùzkum na 24. patøe na ovìøení zásob a s tím souvisely nologie pro eluci ionexu a èištìní dùlních vod z ložiska Rožná, tj.
velké investice. Nakupovaly se stroje, provádìly se vìtší opravy stavby, které jsou potøebné po ukonèení hlavních èinností závodu.
A to jsem se ve svém vzpomínání dostal na konec etapy svého pùa investovalo se do ražeb a tak dále. Prùzkum trval dva roky, ale bohužel nepotvrdil ty oèekávané zásoby. Rapidnì dolù šla i cena uranu, sobení pøi dobývání uranové rudy na ložisku Rožná. Ale další èinnost
dnes se cena pohybuje tak nízko, že ta ekonomika už nevychází. Byla pokraèuje a to jsem rád. I teï v dùchodu stále sleduji, jak se podniku
to taková sinusovka, najednou vylítla, øíkali jsme, to je výborné, to se daøí, èím žije. Hornièiny je už poskrovnu, ale jsou v bìhu jiné, velmi
rozjede, ale ve svìtì šla cena zase dolù a tím pádem se omezily inves- zajímavé, aktivity státního podniku DIAMO. Se zájmem budu sledotice i prostøedky na rozvoj. Dobré bylo, že Rožínka se v té dobì chytla vat, jak se kolegùm daøí.
Zdaø Bùh!
toho, že skonèily ostatní lokality. Skonèily Mydlovary, bylo potøeba
Ing. Jiøí Bìlohradský (redakènì upraveno)
tam udìlat veliký objem prací na sanacích. Zaèali jsme vykonávat na
Mydlovarech neuranovou èinnost – rekultivaèní
práce, výstavbu, zednické profese. Techniku i lidi jsme tedy pøesouvali hlavnì do Mydlovar a do
Pøíbrami. Tam jsme se chytli a podaøilo se nám
zajistit práci pro naše lidi a techniku a i pro projekci. Chytli jsme se výstavby èistíren dùlních
vod, dìlali jsme velkou èistírnu pro Pøíbram na
jámì è. 19, celou technologii, projektovalo se to
na Rožínce a realizace celé technologie byla taky
od našich lidí. Asi tøi roky zpátky se tam dìlala
dostavba na té technologii a zase od projektù,
pøes dodávky i montáž, realizace, spuštìní, vše
jsme obsáhli vlastními lidmi. Obdobné realizace
jsme provádìli i na lokalitì Kaòk Kutná Hora. To
byly obrovské výzvy. Lidé tady najednou byli
schopni dìlat nìco jiného, než, jak se øíká, rubat
ten kámen. Je vidìt, že øemesla jsou zde opravdu
na vysoké úrovni. Dílny jsou vybaveny tak, že
jsme schopni dìlat nádrže v nerezu, tlakové,
v plastech, ocelové konstrukce rùzných druhù
a velikostí, všechno. I v souèasné dobì operujeIng. Jiøí Bìlohradský s kolegy
me v Pøíbrami. Investièní akce, které byly v rámz o. z. GEAM pøi úèasti na
ci státního podniku DIAMO hlavnì na Pøíbramslavnostním vyvezení posledního
sku a v západních Èechách, jsme byli schopni tavozu uranové rudy
dy realizovat tzv. bývalými horníky. Vyuèení
z Dolu Rožná I
horníci se v té novodobé historii už nedali sehnat.

STRANA 3

Vážení zaměstnanci se sportovním duchem,
dovolte mi Vás informovat o připravovaném bowlingovém turnaji

Putovní pohár ředitele o. z. TÚU
10. ročník
Místo: Home Credit Arena Liberec
Termín: 27. 3. 2018 a 29. 3. 2018 vždy od 15.00 do 17.30 hodin
Doprava: Vlastní
Přihlásit do turnaje se mohou pouze čtyřčlenná družstva sestavená za úseky, která přispějí na
ceny 50 Kč/osoba, tedy 200 Kč/družstvo.
Ceny pořízené z těchto prostředků budou předány na oslavách
Dne horníků 14. 9. 2018.
Přihlášky pro čtyřčlenná družstva s finanční spoluúčastí přijímám do konce února
na kontaktu tel. 4081(725 058 978) nebo valek@diamo.cz.

Dne 11. ledna 2018 ve vìku 70 let zemøela naše bývalá kolegynì

paní Ludmila Fuchsová.
Pracovní kariéru v uranových dolech zahájila již v roce 1965
v UD Dolní Rožínka. V roce 1988 se s rodinou pøestìhovala do Èeské Lípy
a nastoupila na podnikové øeditelství UD Hamr, odkud po dvou letech vedly její
kroky na Dùl Hamr I. Od roku 1996 se vìnovala vyplácení rent bývalým
zamìstnancùm, v èemž pokraèovala i v o. z. TÚU až do konce roku 2009,
kdy odešla do starobního dùchodu. Z Lídy se stala skvìlá odbornice nejen
na renty, ale i na hornické dùchody, a vždy každému, kdo se na ni obrátil,
poradila a nikdy nikoho neodmítla.
Žila hlavnì pro svoji rodinu a ráda se ve vzpomínkách vracela na Vysoèinu,
ze které pocházela.
Vzpomínají bývalé kolegynì a kolegové

ZOO o. z. TÚU
Vilda Válek

mìjší ostravskou èástí (na západì)
a karvinskou èástí (na východì) a je rozdìlena do ètyø dobývacích prostorù
(Radvanice, Petøvald I, Petøvald II a Poruba) o celkové rozloze 46,15 km2 na katastrálních územích mìst Petøvald, Orlová a Šenov. Geologicky je petøvaldská

mìrného stavu pracovníkù 14 331 bylo
dosaženo v roce 1965. Nejdelší dobu –
9 let (1970–1979) vykonával funkci øeditele nìkterého z petøvaldských dolù
Ing. Jindøich Bilan, CSc. K zajímavostem z historie také patøí, že se pracovníci z Dolu Fuèík v letech 1971 a 1972 po-

dílèí pánev mìlkou brachysynklinálou,
vymezenou na západì michálkovickou
vrásou a na východì orlovskou vrásou.
Ze severní a jižní strany je petøvaldská
pánev vymezena dìtmarovickou a bludovickou vymýtinou. Rozvoj hornické
èinnosti v 19. století v petøvaldské pánvi
ovlivnili nejvíce podnikatelé z hrabìcího
rodu Larischù, knížecího rodu Salmù
a rakouského panovnického rodu (arcivévoda Albrecht Rakouský).
Tìžba v petøvaldské dílèí pánvi byla
zahájena v roce 1835 a ukonèena
28. února 1998 na závodì Fuèík 1 (Pokrok). Bìhem 163 let zde bylo vyhloubeno celkem 82 jam a celkem vytìženo
cca 207 miliónù tun èerného uhlí. Nejvyšší tìžby bylo dosaženo v roce 1963,
kdy bylo vytìženo v rámci 6 dùlních závodù (Pokrok, Hedvika, Ludvík, Žofie,
Evžen a Václav) celkem 4 181 700 tun
uhlí v nároèných dùlnì technických
podmínkách ze slojí v ležmém až strmém uložení. Bìhem historie dobývání
bylo ruèní dobývání postupnì nahrazováno vìtším podílem mechanizované
tìžby dobývacími kombajny a v menší
míøe uhelnými pluhy. Dobývací práce
probíhaly v hloubkách až 820 m pod povrchem. Na základì dohledatelných záznamù o ražbách z let 1947 až 1997 lze
odhadnout, že v petøvaldské dílèí pánvi
bylo vyraženo mezi lety 1835 až 1997
více než 2 tisíce km dùlních chodeb
a pøekopù. Nejvyššího celkového prù-

díleli na pøípravì a mechanizovaném
dobývání èerného uhlí ve sloji Pico Dolu Menouna v mìstì Bechar v Alžírsku.
Od konce 80. let 20. století do roku
1998 se postupnì 37 pracovníkù z dolu
Fuèík vystøídalo pøi zavádìní posuvné
výztuže a dobývacích kombajnù na dolech Minas de Figaredo, s. a., Santiago,
Hunosa, s. a., Paulina, MSP, s. a., Pumarabule, Hunosa, s. a., a Samuòo, Hunosa, s. a., všechny v oblasti Asturias
v severozápadním Španìlsku.
Bìhem existence hornické èinnosti

20 let od ukončení těžby na Dole Fučík
Pøed 20 lety byla ukonèena tìžba na
Dole Fuèík v petøvaldské dílèí pánvi
Ostravsko-karvinského revíru, který je

ve správì odštìpného závodu ODRA.
Petøvaldská dílèí pánev Ostravsko-karvinského revíru je situována mezi zná-

Kulturní památka tìžní vìž jámy Pokrok 1 (Habsburk)

Vyhlašuje se 6. ročník

halového fotbalového turnaje o pohár ředitele o. z. TÚU
ZOO o. z. TÚU vypisuje již 6. ročník turnaje v sálové kopané,
který se uskuteční v sobotu 17. února 2018 od 8.30 hodin
opět ve sportovní hale ve Stráži pod Ralskem.
Kdo letos vyzve loňského vítěze, tým TORNÁDO CHÚ,
a převezme putovní pohár z rukou ředitele o. z. TÚU Ing. Tomáše Rychtaříka?
Zájemci o účast se mohou hlásit do 9. února 2018 na tel. 602 408 822
(pouze při směnách A a B).
Čeněk Holý a Vilém Válek, ZOO o. z. TÚU

v petøvaldské dílèí pánvi došlo na základì záznamù vedených od roku 1887 celkem k 42 mimoøádným událostem (výbuchy a vzplanutí metanu, samovznícení, zápary, požáry, dùlní otøesy atd.), pøi
kterých pøišlo o život 50 pracovníkù.
V souèasné dobì je technická likvidace dolu a povrchu v petøvaldské dílèí
pánvi doèasnì ukonèena a bude pokraèovat až po ukonèení èerpání dùlních
vod, které je souèástí ochrany ložiska
èerného uhlí v karvinské dílèí pánvi
Ostravsko-karvinského revíru. Provozní
práce a sanace a rekultivace území
dotèeného tìžbou zde budou probíhat
ještì minimálnì 10 let. Hornickou slávu,
kromì funkèního areálu Vodní jámy Žofie v Orlové, pøipomíná také dominantní
45 m vysoká ocelová tìžní vìž vzpìrového typu, jámy Pokrok 1/1 (pùvodnì
Habsburk) v Petøvaldì, která je od roku
1997 prohlášena za kulturní památku.
Ing. Libor Jalùvka, MBA
vedoucí odboru pøípravy a realizace
útlumu, o. z. ODRA

Vodní jáma Žofie v Orlové

Pozvánka na střelecký závod
Putovní pohár ředitele o. z. TÚU Ing. Tomáše Rychtaříka
4. ročník
Disciplína: velkorážní puška (7,62x39) a služební pistole nebo revolver,
obě disciplíny 5+20
zbrojní průkaz není podmínkou (zbraň si bude možné zapůjčit na střelnici)
Místo konání: střelnice ve Skalici u České Lípy
Termín konání: sobota 17. března 2018 od 9:00 hodin
Finanční náročnost: 100 Kč startovné (úhrada za občerstvení) - platba při přihlášení,
střelivo buï vlastní (do vlastních zbraní), nebo bude možné zakoupit na střelnici
za 300 Kč (do zbraní zapůjčených)
Přihlášení: do 10. března 2018 u Ing. Pavla Vargy, budova AB A, 2. patro,
mobil 606 423 363

STRANA 4

Předání světla svaté Barbory
Poslední spolkovou akcí v roce 2017
bylo Pøedání svìtla svaté Barbory v Mìdìnci. Zaèátek slavnosti byl v sobotu
9. prosince 2017 od 17 hod. Pøed polednem vyjíždíme. Pohodová cesta rychle
utíká, projíždíme Litomìøice, Lovosice,
Most a koneènì i Chomutov. Když vjíždíme do hor, zaèíná snìžit ještì shora dolù,
to neplatí na høebenech, tady snìží vodorovnì. Na silnici, kterou pøed námi projeli
cestáøi, se okamžitì tvoøí snìhové jazyky.
Jedeme na dvojku, pøípadnì na trojku!
Když jsme zastavili u restaurace
v Mìdìnci, tak si øidièi Helmut a Míra
zhluboka oddychli. Poté, co jsme se
ubytovali, oblékli si uniformy a pøivítali
se s kamarády, tak jsme v nárazech vìtru, kdy nám èerné peøí fedrpušù vlálo
jako hejno havranù, pøešli do místního
kostela. Na mìdìneckém kostele je stejnì jako na spoustì kostelù v pohranièí
vidìt sedmdesátiletý nezájem o církevní
kulturní památky. Po roce 1989 se na-

pøedvedli èlenové dìtského souboru pøi
mosteckém divadle „Had v cirkuse“.
Poté vystoupilo komorní trio Piacere.
Na závìr pøedala svatá Barbora zájemcùm svìtlo, které si odnesli v rùzných
kahanech a lampách. Z kostela jsme si
odnesli i mìdìnecké tøešòové vìtvièky
„barborky“. Hornická zábava pokraèovala do pozdních noèních hodin u Ivana
v restauraci. Ráno jsme se probudili do
nádherného sluneèného dne. Pøíjemnou
cestou domù se nám honily hlavou
vzpomínky na hornický rok 2017…
Kde jsme vlastnì byli v roce 2017? Na
10. setkání hornických mìst a obcí Slovenska v Nové Bani, na 21. setkání èeských hornických mìst a obcí v Chomutovì, na hornické pouti v Sokolovì, na
128. skoku pøes kùži v Mostì, na konziliu SHHS v Rudolfovì, na prvomájovém
výletì v Jirkovì, Èerveném Hrádku, Mìdìnci a Kováøské, na jarní vycházce na
Sluneèné a ve Skalici, na vycházkách

Aktéøi pantomimického pøedstavení pøíbìhu svaté Barbory
štìstí tak jako u nás ve Stráži pod
Ralskem i mìdìnecký kostel postupnì
opravuje, ale pøedevším se opìt stává
místem setkávání. Když jsme se usadili
do lavic, tak nás pøivítali pøedseda místního spolku spolu s paní starostkou Mìdìnce. Následovalo pantomimické pøedstavení pøíbìhu svaté Barbory, které

sklepù ve staré štole ve slovenském Pukanci. Do Dolu Jeroným v zaniklém
støedovìkém mìstì Èistá. Na 13. patro
Dolu Svornost v Jáchymovì. Do chodbic
na Dole ÈSA v Komoøanech u Mostu
a do Západní jeskynì na Velkém Vápenném. Co jsme organizovali? První
hornický ples ve Stráži pod Ralskem,
Tøetí prvomájový zájezd pro širokou veøejnost, tentokrát do støedního Krušnohoøí, Ètvrtý adventní koncert v kostele
svatého Zikmunda ve Stráži, kde vystoupil špièkový ansámbl „stará hudební
akademie“, který k nám pøijel z Bádenska-Württemberska. Koneènì pro
nás nejdùležitìjší akcí bylo poøádání valné hromady Sdružení hornických a hutnic-kých spolkù Èeské republiky! To
vše jsme si pøipomnìli rovnìž na první
akci roku 2018, na výroèní spolkové
schùzi, kde se sešla témìø celá èlenská
základna spolku. Sem nás pøišel pozdravit i øeditel s. p. DIAMO, který vyslovil

uznání naší èinnosti a popøál mnoho
úspìchù do budoucna. Pøedseda zhodnotil loòský úspìšný rok a nastínil plán èinnosti spolku na rok 2018. K dobré náladì
pøispìli i naši kamarádi „Trio DIAMO“,
kteøí zahráli, a my s nimi zazpívali
spoustu krásných, pøedevším hornických
písní! Závìrem zvu ètenáøe na druhý

hornický ples ve Stráži pod Ralskem,
který probìhne 24. února 2018, a na
ètvrtý prvomájový výlet, letos na Kladensko (bližší informace na mobilu
721 348 050, p. Miroslav Janošek).
Za Hornicko-historický spolek
pod Ralskem
Miroslav Janošek

Èlenové HHS pod Ralskem

Z pøedstavení...

s Geoparkem Ralsko do Solvayova lomu
u Køižan a dále z jitravského sedla kolem
skály Havran do lomu na Velkém Vápenném. Kam jsme fárali? Do podzemí
pískovcového lomu ve Skalici, kde se toèily pohádky „Z pekla štìstí“ a „Peklo
s princeznou“. Do jirkovského podzemí
a do štoly „Zemì zaslíbená“. Do vinných

Hornický spolek ze Støíbra na Pražském hradì

Hornický spolek ze Stříbra na
Pražském hradě
V úterý 9. ledna 2018 se èlenové
Hornického spolku ze Støíbra spolu se
èleny ostatních hornických spolkù zúèastnili na pozvání prezidenta republiky Miloše Zemana a jeho paní Ivany
spoleèenského setkání u pøíležitosti
slavnostního zahájení oslav 100 let republiky a 25. výroèí vzniku Èeské republiky ve Španìlském sále a Rudolfovì galerii Pražského hradu. Úvodem
promluvil slovenský premiér Robert
Fico, poté náš prezident Miloš Zeman.
Akce se zúèastnilo cca 1 500 pozva-

ných hostù. Slavnostní uniformy byly
vidìt na každém kroku (hornické, vojenské, policejní, mìstské policie). Mezi pozvanými bylo mnoho význaèných
hostù, od ministrù vlády poèínaje. Poté
následovala již neoficiální volná èást
veèera. Praha se pyšní jedním primátem, a to, že Pražský hrad je nejvìtší
hradní komplex na svìtì. Je to pøipomínka tisícileté èeské historie. Stojí za
to si ho prohlédnout.
Karel Neuberger, MBA
Hornicko-historický spolek Støíbro
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