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V sobotu 25. září 2021, symbolicky v den, kdy slaví svátek Zlata a Zlatuše, uspořádal 
státní podnik DIAMO na lokalitě odštěpného závodu GEAM ve Zlatých Horách den 
otevřených dveří. Návštěvníci z řad veřejnosti i samospráv dostali možnost nahlédnout 
do štoly ložiska, ve které podnik aktuálně provádí průzkumné práce na ověření zásob 
zlata. 
 
Počasí přálo, a tak se na místě konání začali brzy objevovat první návštěvníci, a to ještě před 
oficiálním zahájením ředitelem o. z. GEAM Františkem Tomanem. Den otevřených dveří lákal 
na velmi poutavý program, který měl za úkol představit lokalitu Zlaté Hory, historii těžby zlata, 
současné aktivity s. p. DIAMO při zkoumání zásob ložiska a vize pro případnou těžbu. Své 
stanoviště zde měla i Závodní báňská záchranná služba o. z. GEAM Dolní Rožínka, kde se 
bylo možné seznámit s její činností, prezentovanou zkušenými pracovníky ZBZS. Návštěvníci 
si mohli také prohlédnout stále ještě novotou zářící důlní nakladač Scooptram. 
 
Největším tahákem a hlavním bodem připraveného programu byla možnost návštěvy 
podzemí, štoly ÚÚ 2401. Po nezbytném proškolení u stanoviště ZBZS (seznamující s použitím 
sebezáchranného přístroje) a po nafasování bezpečnostních pomůcek, byly skupiny po 
8 zájemcích dopravovány zaměstnanci o. z. GEAM do hlubin dolu pomocí 2 terénních aut.  
 
Přímo ve štole se jako průvodci střídali Ladislav Pašek (který je zároveň vedoucí celého 
projektu) a Tomáš Žitný, kteří postupně provázeli skupinky návštěvníků a seznamovali je 
s aktuálním stavem příprav průzkumu zlata (štola je v současné době otevřena úpadnicí 
a probíhají zde práce na jejím čištění tak, aby bylo možné dovnitř dostat vrtnou soupravu 
a jinou potřebnou techniku).  
 
Zároveň se návštěvníci seznámili s vyrubanými prostory, které tady zanechaly předchozí 
generace horníků a měli také možnost načerpat atmosféru skutečného a znovu ožívajícího 
podzemního dolu. Mezi návštěvníky štoly byla také velká část bývalých horníků, kteří zde 
v minulosti pracovali a kteří s nostalgií poznávali mnohá místa, kde pracovali a prožili velkou 
část svého profesního života. 
 
Po vyfárání na denní světlo bylo možné příjemný den ukončit přichystaným občerstvením 
a sladkou tečkou v podobě vlastnoručně napečených perníčků, které ochotně napekly 
zaměstnankyně jídelny o. z. GEAM z Dolní Rožínky. To vše doprovázela hudba a zpěv 
sympatického dua Zdeňka Břicháčka a Žanety Juříkové. 
 

Lze říci, že se den otevřených dveří nadmíru povedl, což dokazuje i celkem 165 návštěvníků 
podzemí. Celkově se akce zúčastnilo více jak 200 zájemců z řad bývalých zaměstnanců, fandů 
hornictví, občanů a zástupců okolních obcí. 

Veřejnost se podívala do štoly ložiska  
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