
   
 
  
  
    


 
    
   

  
    
  


   
 
   

    

 
 


        
 


  


 
   

 


  
           
 
 
   

 

   
 
 
  

 

         
 
  
        
 




  

 
      
   
 



  
  
      
 
         





 

         






  
 
 

 
        
  
 
  

 

    
 
   
  
      
    
          
     





 
      
 

       
       
 
         
    
 

        
  
      


 
   
  
   
 
  
 

    
 
 
  
  


          

       
 


 

 
 


 




        
  
         




       

    
 
 

  
 
 
 
 

 

         
  

 
  


        
 

  
   

 

     


 

 

  


  

 
 
   


 
 

 
 

 
 

 

 

  


          
 




Dnes v listě:
� ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE STÁTNÍHO PODNIKU � ODŠTĚPNÝ ZÁVOD TĚŽBA A ÚPRAVA URANU AKTIVNĚ BOJUJE S KŮROVCEM � ZAJIŠTĚNÍ PROPADU V LOKALITĚ MEDVĚDÍN
V KRKONOŠÍCH � TURNAJ V KUŽELKÁCH � PROSINEC V HORNICKÉM MUZEU PŘÍBRAM � VYSOKOŠKOLÁCI SI NA DOLE JEREMENKO ROZŠÍŘILI POHLED NA PRŮMYSLOVÉ
DĚDICTVÍ � PRÁCE NA VENKOVNÍ BÁŇSKÉ EXPOZICI V ROCE 2019 A 2020 � SETKÁNÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ MAAE V ČÍNĚ � STÁTNÍ PODNIK DIAMO POŘÁDAL MEZINÁRODNÍ
WORKSHOPY PRO MAAE � ÚPRAVA POTOKA ZYF � � UZÁVĚRKA 8. 12. 2019

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

DIAMO
OBČASNÍK ROČNÍK XXIV (XLI)       ČÍSLO 12 PROSINEC 2019
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STRANA 2

Odštěpný závod Těžba a úprava uranu aktivně bojuje s kůrovcem

DOKONČENÍ NA STR. 4

Zajištění propadu v místě ústí komínu M4-1/0-1 v lokalitě Medvědín v Krkonoších  



 

    
    
  

   
  
    
   
    
    

 
 




    
  
 
     

    
 

    
   

    
   
    
    
      


     
 
      


  
 
 

  
    
 

    

 


      
  
    

 
   
 
   
      
     
  
     
    



     
  


     
    
 







 
 
        
 
    
 
 
    



  
     
   
     
      

       
    
     
     
       
 
      

    
     
   
   
 
    

      



   
   
 
    




     
 
   
     
 

   
       
     
 
   
   
   
   
  
   
 


   

    
    

 
    
 
 
 



  

 

    

 
  


 
  

    

     
     
 

    
 
  



     

 
    
    

 


    
  
    
 
 

    
    
   

 

 

STRANA 3

Turnaj v kuželkách







Práce na venkovní báňské expozici v roce 2019 a 2020 

Vysokoškoláci si na Dole Jeremenko rozšířili pohled na průmyslové dědictví

Prosinec v Hornickém muzeu Příbram



      
 

     
  
   
    

    
    
 
 
  




    

     
  
   


    
 
   
 

    
    
   
   
    



 
 
    
      
     
     



 
     


    


    
 
    


     
   
   
   
  
      


   
    
 

 
 

 
   

 
    
 
     






 



  
 
  
  


  
 
      
   
 
 




 
   
      

 
    

    
   
   

  
    


   
      


    
    
 


 



     
    
    
 
    

   
    
     
     
    
 

    

     
   
   


      

 

    
    
    

      

     
       
 
    
 
    
 
     
   
      
   
 

  
 
  
    
 

 


 

   
   
     
 
     







 
    
   
    
    

     
    
    
  

 

 

     
      
    
     
  
    
     
 
    
 

  

    
  
 
 
    

    

 


   
    
   


     

    
 
 
      
    
 

    
    
    
    
 

     

 

     
 

  


 
   
    
    
   
     


    
 
    










STRANA 4









Setkání členských států MAAE v Číně

Úprava potoka Zyf – příspěvek ke zlepšení
hydrických poměrů pohornické krajiny

Státní podnik DIAMO pořádal mezinárodní workshopy pro MAAE






 










 





DIAMO

    



  



    

     
 


 
   
     


   


    








Zajištění propadu v místě ústí komínu M4-1/0-1
v lokalitě Medvědín v Krkonoších  

DOKONČENÍ ZE STR. 2




