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V památníku Vojna u Příbrami byla otevřena
expozice Uran v českých dějinách
Památník Vojna u Pøíbrami vznikl na
místì bývalého pracovního tábora Vojna. Ten slouil v letech 19471949 jako
zajatecký tábor pro nìmecké váleèné
zajatce, v období 19491951 jako tábor
nucených prací a následnì jako vìzeò-

Modernì pojaté výtvarné øeení je dílem Miroslava Zalíka podle ideového
návrhu Dr. Josefa Velfla. Expozice, která vznikala est let, sleduje vliv tìby
uranu na vìdu, techniku a spoleènost,
akcentuje technickou charakteristiku.

Dr. Velfl, hejtman Ing. Bendl a Ing. Bc. Je

46. Hornická Příbram byla plná optimismu

V úterý 16. záøí 2007 v 10 hodin slavnostnì zahájil 46. sympozium Hornická
Pøíbram ve vìdì a technice øeditel s. p.
DIAMO Ing. Bc. Jiøí Je. Úvodem øekl,
e tìba uranu bude v nejbliích letech
pokraèovat, ale je tøeba øeit budoucnost.
Na kolik se budeme spoléhat na vlastní
energetické zdroje, a kdy jsou zásoby
uhlí èasovì omezené, je tøeba zaèít jednat o zdrojích pro nai jadernou energetiku. Pak Ing. Je pøivítal èleny pøedsednictva, senátora Ing. Jaromíra Volného,
Ing. Petra Karee, 1. místostarostu Pøíbrami, Prof. JUDr. Ing. Romana Makaria, CSc., pøedsedu ÈBÚ, Ing. Víta
Katovského, Ph.D., zástupce øeditele
odboru hornIctví na MPO, Ing. Zdeòka
Osnera, CSc., øeditele Energie, a. s.,
a pøedsedu ZSDNP, Ing. Jana Demjanovièe, øeditele Severoèeských dolù, a. s.,
v Chomutovì, Ing. Frantika Komárka,
øeditele Moravských naftových dolù,
Ing. Miroslava tastnìho, pøedsedu
pøíbramského OBÚ, Ing. Karla Kloudu
z SÚJB, Ing. Zdenka Pomahaèe, výkonného øeditele ZSDNP, pamìtníka Ing. Jiøího Vandase, který stál u poèátkù Hornické Pøíbrami a vechny pøítomné.

V úvodní zdravici senátor Volný ocenil kontinuitu trvání sympozia a jeho trvalý pøínos pro rozvoj spoleènosti
Ing. Kare, omluvil starostu Pøíbrami
MVDr. Øiháka, který byl na jednání snìmovny. Øekl, e nové vedení mìsta je
pyné na Hornickou Pøíbram, a do dalích let je pøipraveno sympozium podporovat. Dùleitá je vzájemná domluva
firem s obcemi. Prohlásil, e spolupráce
Mìsta Pøíbram a s. p. DIAMO je vzorová, a podìkoval Ing. Jeovi a Ing.
Plojharovi za vstøícný pøístup pøi projednávání spoleèných problémù. Dále Ing.
Kare upozornil na pøítomné studenty
SP, èást z nich bude v zapoèatém díle
pøítomných odborníkù pokraèovat.
Prof. JUDr. Ing. Makarius, vzpomenul, e letos uplyne 110 let od prvního
naøízení tehdejího Rakousko  Uherska, které soubornì øeilo ohroení havíøù výbuchy metanu a uhelného prachu. Dùvodem jeho vydání byly èetné
dùlní havárie a poáry. Pøipomenul tragické katastrofy na uhlí a poár na bøezohorské Marii, kde bylo 319 obìtí. Bìhem svého pùsobení na ÈBÚ sestavil
pøehled havárií od roku 1854 do souèas-

nosti. Pøi 311 haváriích zahynulo 3193
havíøù. Prof. Makarius statistiku dále
doplòuje a je rád, e v poslední dobì velice zøídka. Èeské restrukturalizované
hornictví zaujímá 4. místo v Evropì, poèetnost úrazù se v posledních letech výraznì sníila. Hornictví bylo, je a bude
povolání namáhavé a riskantní. Loòských 5 obìtí je nejmení poèet za sledovanou historii, dále ale musíme dobývat uitkové nerosty co nejbezpeènìji,
øekl v závìru Prof. JUDr. Ing. Makarius.
Ing. Katovský, Ph.D., pozdravil pøítomné a seznámil je se závìry evropského fóra pro pevná paliva. Vzhledem
k dováené a zdraující se ropì a plynu
prognóza pøedpokládá rùst podílu uhlí
na budoucí energetické bilanci v Evropì.
Ing. Osner, CSc., øekl: Zamìstnavatelský svaz, který je spolupoøadatelem
sympozia, sdruuje podniky, tìící
energetické suroviny a provádìjící podzemní práce. Jde o svaz silný, který je
èlenem tripartity a má tedy urèitou váhu. Dnes jedná pøedstavenstvo ZSDNP.
Zpracováváme materiál, který bude
upozoròovat, e je nutno øeit budoucí
zajitìní energetických zdrojù.

ské zaøízení pro politické vìznì komunistického reimu v letech 19511961.
Památník Vojna proel nároènou rekonstrukcí a poprvé byl veøejnosti zpøístupnìn dne 18. kvìtna 2005 jako nová poboèka Hornického muzea Pøíbram.
Dne 3. 10. 2007 byla v areálu Památníku Vojna slavnostnì otevøena nová

Obsahuje stovku vyobrazení, øadu modelù a hmotné exponáty.
Slavnostního zahájení se na pozvání
hejtmana Støedoèeského kraje Petra
Bendla, øeditele státního podniku
DIAMO Ing. Bc. Jiøího Jee a øeditele
Hornického muzea Pøíbram Dr. Josefa
Velfla zúèastnila øada významných hos-

Posluchaèi pøed zahájením
Dr. Velfl, hejtman Bendl, Ing. Bc. Je, Frantiek Zahrádka a Ing. Fuksa

Ing. Vostarek instaluje panel

P

souèasnost, jak
Slavíme na Dolní Rožínce 50. výročí těžby Shrnula
probíhají stávající dobý-

rvní pøednáku pøednesl
Ing. Bøetislav Sedláèek, dále ji pøipravili Ing. Bedøich Michálek, Ph. D.,
Ing. Sedláèek

Ing. Antonín Hájek, CSc., a Ing. Jiøí
ikula.
Mìlo to i symbolický význam, dùl
Roná vyhrál závod s dlouhými lety,
kdy spadly ceny uranu a s protihornickými a protiuranovými náladami
ve veøejnosti.
Vlastní pøednáka byla velmi vìcná,
po krátkém úvodu o uranovém hornictví
do roku 1957, pak sledovala, jak se v èasové ose rozvíjela tìba na Dolní Roínce, Drahonínì a Olí, i v Slavkovicích  Petrovicích. Mluvené slovo doplòovaly fotografie, geologické nákresy,
grafy a tabulky. Popisovala, kdy zaèala
vlastní úpravna, jak se mìnila organizaèní struktura, ekonomika závodu a vlastní
tìby. Vysvìtlovala, jak bylo nutno pøistoupit k racionalizaci a výbìrové tìbì.

vací a prùzkumné práce. V závìru se zamìøila na prognózu tìby do roku 2012.
Ing. Sedláèka pak doplnil Ing. Bc.
Je. Øekl, e Roínce vydrelo tìstí.
Narazila na kovnatìjí rudu a lidé v regionu i zastupitelstva okolních obcí se
nenechali ovlivnit názory zvenèí. Fungující achta zase zajiovala zamìstnanost v okolních obcích. Vyplatila si
i péèe o ivotní prostøedí, nejrùznìjí
aktivisté nemohli své názory ádným
konkrétním provinìním doloit.
Nakonec øeditel s. p. DIAMO øekl:
Bez energie se neobejdeme ani v budoucnosti, mìla by se otevøít diskuse,
za jakých podmínek, pøi zachování maximální etrnosti k ivotnímu prostøedí, by bylo mono tìit u ovìøené zásoby.

stálá expozice Uran v èeských dìjinách. Scénáø expozice napsal známý
historik Dr. Jiøí Majer, otevøení bylo
symbolickým dárkem k jeho 85. narozeninám. Bohuel se otevøení z dùvodu
nemoci nemohl zúèastnit. Jáchymovský
smolinec slouil v 19. století k barvení
skla, radioaktivní vody se pouívají
v lázeòství. Expozice sleduje vývoj tìby od Jáchymova, znaènou pozornost
vìnuje tìbì na Pøíbramsku, hlubinné
a chemické tìbì v oblasti Hamr  Strá
a zachycuje dùl Roná, kde pokraèuje
tìba uranu i v souèasnosti.
Je zde dùlní chodba, z reproduktorù
jsou slyet vrtací kladiva, funguje dùlní
signalizace. Dùlní vozíky a mechanizmy jsou také venku, mimo vlastní
objekt expozice.

tù. Pozvání pøijali poslanec parlamentu
ÈR a starosta Pøíbrami MVDr. Josef Øihák, námìstek ministra financí Ing.
Ivan Fuksa, senátor Ing. Jaromír Volný,
pøedseda pøíbramské KPV Frantiek
Zahrádka, pøedseda ÈBÚ Prof. JUDr.
Ing. Roman Makarius, zástupci státní
správy, hornických muzeí, a dalí pracovníci o. z. SUL a ØSP.
Úvodem øeditel pøíbramského Hornického muzea Dr. Josef Velfl øekl, e
expozice, která je ojedinìlá i ve svìtovém mìøítku, shrnuje význam uranu
v posledních dvou stoletích. Øeditel
s. p. DIAMO Ing. Bc. Jiøí Je pøipomenul nelehká 50. léta, kdy právì na Vojnì, kde tìba uranu na Pøíbramsku zaèíPOKRAČOVÁNÍ NA STR. 2
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V památníku Vojna u Příbrami
byla otevřena expozice Uran
v českých dějinách
DOKONČENÍ ZE STR. 1

nala, byl muklovský tábor. Nyní èeská
tìba slouí potøebám jaderné energetiky. Jeliko zásoby hnìdého a èerného
uhlí se tenèí, mìl by se v budoucnu stát
èeský uran hlavním energetickým
zdrojem, v severoèeské oblasti je cca
115 000 tun uranu. Dalím dùvodem je,
e jaderná energie je ekologicky nejèistí. Prof. JUDr. Ing. Makarius vyzdvihl význam hornictví pro fungování
státu a vzpomenul i svoje pùsobení na
Pøíbramsku. Jako uznání za vznik této
expozice pøedal Hornickému muzeu
Pøíbram zlatou pamìtní plaketu.
Hejtman Petr Bendl pozitivnì ocenil
význam nové expozice i celého Hornického muzea pro Støedoèeský kraj
a podìkoval vem, kteøí se na jejím
vzniku podíleli. Øadu exponátù dodal
právì ná státní podnik. Ke støíhání
pásky se pøipojil Ing. Mirko astný,
místopøedseda Konfederace politických vìzòù.

Ing. Klouda

D

ruhá pøednáka na
zahájení Hornické
Pøíbrami, jejími autory byli Ing. Karel
Klouda, CSc. M.B.A.,  SÚJB Praha, Josef Suldovský  ÈBÚ Praha a Ing. Petr
arboch  Hlavní báòská záchranná stanice Praha, odpovìdìla na otázku: Co víme
o moných nebezpeèích?
Bezpeènostní rada státu usnesením
è. 69 z roku 2005 povìøila Státní úøad pro
jadernou bezpeènost a ÈBÚ k øeení této
problematiky, výstupem bude novela zákona 61/1988 Sb., ÈBÚ bude dozorovat
podzemní stavby a objekty.
Pøednáka Ing. Kloudy, která vychází
z jeho disertaèní práce pro VB TU Ostrava, zaøazuje podzemní stavby do nìkolika
kategorií, a stanovuje míru rizik. Vytváøí se
nový irí systém zabezpeèení a kontroly.

kolitelský tým: Ing. Bene, Prof. Matolín, Prof. Barthel
a RNDr. Trojáèek

Studenti na vyluhovacím poli

Jamyle Praxedes

Mezinárodní školící středisko pokračuje ve školení dalších posluchačů
V prùbìhu letoního roku provedlo mezinárodní kolící støedisko ve spolupráci
s Mezinárodní atomovou agenturou ve
Vídni prùzkum orientovaný na zjitìní zájmu o jednotlivé typy kurzù. Z výsledkù
vyvstal poadavek na zajitìní tøech okruhù kolení, a sice intenzivního kurzu podzemního vyluhování pro manaery, dlouhodobého kombinovaného kurzu prùzkumu uranových loisek se zvlátním zøetelem na sedimentární loiska a jejich dobývání metodou podzemního vyluhování
a tøetí týdenní kurz sanace odkali a monitoringu jejich okolí.
Manaerský kurz probìhl v období od
10. do 12. 10. 2007 v Praze na Barrandovì
za úèasti pana Luise Lópeze, vedoucího
odboru inovativních technologií argentinské atomové komise. Kromì prezentací

zamìøených zejména na plánování a øízení
provozu chemické tìby byla souèástí
programu i jednodenní exkurze do oblasti
Stráe pod Ralskem, pøi které se pan López seznámil s celým systémem provozu
chemické tìby v naich podmínkách.
kolení na téma Sanace odkali a monitoring jejich okolí se uskuteènilo v týdnu od 15. do 19. 10. 2007 formou tzv. vìdecké návtìvy, na kterou pøijeli tøi pracovníci Agentury jaderné a radiaèní bezpeènosti Tádické akademie vìd v èele
s jejím øeditelem panem Ulmasem Mirsaidovem. Program návtìvy byl organizován
pøedevím na praktické ukázky rùzných
zpùsobù sanace odkali v pùsobnosti s .p.
DIAMO. Za doprovodu RNDr. Jana Trojáèka úèastníci projeli prakticky vechny
hlavní lokality od Stráe p. R., pøes GEAM

Kloudova skupina zkoumala celou øadu
moností, teoretické premisy upøesòovala
matematickým a fyzikálním modelováním
i ovìøováním na místì. Byly pouity nové
metody.
Napøíklad bezdotykovou termografií by-

vìtru. Místo jedovatého sarinu byl zvolen
pentylacetát, dále inertní propan a naposledy
aerosol CO2 s glycerinem. Experimentální
výsledky z aerodynamického tunelu byly
pøevedeny do poèítaèového programu a poskytnuty MV ÈR a praskému magistrátu.

Dolní Roínku a cestu ukonèili na MAPE
Mydlovary. Na vech lokalitách byl zajitìn pøíslunými pracovníky jednotlivých
závodù odborný výklad a samozøejmì nechybìly exkurze pøímo v terénu, bìhem
nich se diskutovala øada otázek spojených
s praktickou realizací sanaèních prací, systému monitoringu, limitù v radiaèní ochranì, vypoutìní vod apod.
Nejvìtí akcí kolícího støediska v letoním podzimním cyklu je vak ètyøtýdenní kurz prùzkumu uranových loisek
a technologie dobývání sedimentárních loisek metodou podzemního vyluhování.
Zájem o úèast na kurzu byla enormní a nìkteøí adatelé byli pøesunuti do následujícího bìhu, který je plánován na jaro
pøítího roku. V souèasném kurzu je celkem 13 posluchaèù  6 z Èíny, 3

Argentinci, 2 Peruánci a dva úèastníci
z Brazílie.
Problematiky prùzkumu loisek U rud
se s nevední péèí ujal prof. Matolín se
svým kolektivem z Pøírodovìdecké fakulty Karlovy univerzity v Praze a pan Fritz
Barthel, nezávislý konzultant, ze SRN.
Pøednáky týkající se dobývání uranu podzemním louením jsou pak zajiovány
pracovníky s. p. DIAMO. Jak se ji stalo
dobrou tradicí, teoretická výuka je hojnì
doprovázena exkurzemi do terénu a na
jednotlivé provozy DCHT. Souèástí kurzu
bude i dvoudenní exkurze na o. z. GEAM,
kde se posluchaèi seznámí i s tzv. konveèním dobýváním a úpravou U rud.
Podrobnìjí informace o tomto kurzu
pøineseme v nìkterém z dalích èísel naeho obèasníku.
RNDr. Jan Trojáèek

Rizika spojená s existencí podzemních staveb
la promìøována Rudolfova tola z 16. století, Jetìdský eleznièní kamenný tunel
z 19. století a jeden z kolektorù z posledních let. Termografické mapy vypovídaly
o poruchách v ostìní, jako jsou praskliny,
netìsnosti, zmìny vlhkosti, lze z nich také
odvodit kaverny za ostìním, atd.
Zneuití podzemní stavby k íøení
otravné látky
Jako otravná látka byl vybrán sarin, který
by unikal na Staromìstské námìstí z podzemí pøes ètyøi kanalizaèní møíe. Bylo pouito fyzikální modelování. Detailní modely
domù na námìstí v pomìru 1:160, byly dohromady sestaveny a celkový model byl
umístìn do aerodynamického tunelu, kde se
zkoumalo íøení plynu ve ètyøech smìrech

Dále se zkoumalo íøení otravné látky
v metru. Byla zvolena stanice Muzeum,
místo sarinu byl uvolòován pentylacetát,
rychlostní a koncentraèní gradient byl zajiován na 7 místech. Mìøilo se v noci,
jednak bez provozu vlakových souprav,
pak pøi provozu vlakových souprav, to se
mìøila koncentrace i uvnitø vagonù. Studie
také øeí dopad kontaminace na cestující.
Ing. Klouda nìkteré body své pøednáky dále vysvìtloval. Doplnili ho Josef
Suldovský a Ing. arboch. Dvacetistránkový text pøednáky s grafy a tabulkami najdete na CD Hornická Pøíbram
2007 a na www.diamo.cz/sympozium
HPTV/program sekcí, kde jsou i dalí
pøednáky ze vech sekcí.
Otto Hejnic

vého zákoníku práce a zákona 309/2006
Sb. a Ing. Frantiek Ondru upøesòoval
nakládání s výbuninami.

místìny do vznikajících geologických parkù. O tole Antonína Paduánského jsme
nedávno psali, obsáhlejí referát o její obnovì pøednesl Ing. Josef Kováø.
Sekce Báòské záchranáøství, vìtrání
a bezpeènostní technika se konala poprvé
a rozhodnì byla oivením sympozia. Zajímavé, dobovými obrázky doplnìné, byly
pøednáky Ing. Václava Poty, historický
vývoj báòského záchranáøství a Ing. Pavla
Pirunèíka 50 let HBZS v Mostì. Jako bývalého vrtaøe mne zaujalo zmáhání erupcí
plynu od Ing. Jaroslava Fibingra, z MND.
Nai firmu zastupoval Ing. Václav Vrubel,
jak BZS Hamr likvidovala dioxiny v Neratovicích, Ing. Milan Ferov shrnul èinnost ZBZS Dolní Roínka a Ing. Petr Køí
a Ing. Mir Násir popisovali vìtrání Dolu
Roná I.
Otto Hejnic

Z jednání sekcí

Ing. RNDr. Nìmec

J

ednání mezinárodní sekce Geoetika zahájil její vedoucí Ing. RNDr. Václav
Nìmec ji v pondìlí 15. øíjna odpoledne.
Do Pøíbrami se sjeli zástupci vech svìtadílù. Myslím, e geoetika je mostem mezi
radikální ekologií a nutnou tìbou pøírodních surovin. Øeí praktické otázky, napø.
geoekologické problémy pøi tìbì
Au-U loiska, ale také pøesahy do sociologie, napøíklad jak vnímá energetickou politiku veøejné mínìní, pomáhá nám vidìt
hornicko geologické problémy v irím
kontextu.
Sekce Legislativa mívá hodnì posluchaèù, probírají se zde a vysvìtlují praktické problémy báòského zákonodárství.
Napøíklad prof. JUDr Ing. Makarius,
CSc., mìl pøednáku Ochrana výhradních
loisek a podmínky pro odpis zásob,
JUDr. Pavel Dvoøák vysvìtloval poadavky na BOZP v podmínkách úèinnosti no-

Prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc.
Sekce Evropské hornictví 
tradice a památky se tøikrát zabývala dolem Jeroným v Èisté.
RNDr. Michal Øehoø ukazoval na fotografiích, e v povrchovém lomu na Sokolovsku se
narazilo na zkamenìlé døevo.
Vzniklo ve tøetihorách pøi vulkanické èinnosti, kontaktem.
Jednotlivé exponáty váí a 500
kg, pracovníci VÚHU zkamenìlé kmeny a paøezy za pomoci
havíøù vytahali, nyní jednotlivé
exponáty zkoumají. Budou pøe-

RNDr. Øehoø a Dr. Velfl

Netradièní lávka

Netradiční využití rekultivovaných ploch v SRN
V rámci dlouhodobé spolupráce s firmou Wismut GmbH, Chemnitz ve SRN
navtívil øeditel s. p. DIAMO Ing. Bc.
Jiøí Je a námìstkynì pro ekologii a sanaèní práce RNDr. Kamila Trojáèková
lokality, které firma Wismut rekultivuje
po tìbì uranové rudy.
Cílem pracovní návtìvy bylo zhlédnout dokonèené rekultivaèní práce a netradièní zpùsob vyuívání rekultivovaných ploch. Jednalo se o dvì hlavní lo-

tyto plochy pro uspoøádání celonìmecké
výstavy krajinotvorby Buga 07. Uspoøádání výstavy podpoøila saská vláda
a tak na ploe 90 ha vznikla expozice
6.000 døevin a rostlin z celého svìta.
Obì tyto lokality vyuila firma
Wismut pro vlastní prezentaci a podrobnì zde informuje obèany o bývalé
tìební èinnosti v regionech a zejména
o souèasných rekultivaèních aktivitách.
V lázeòském mìsteèku Schlema je ex-

Wismut se prezentuje

kality: Lokalita Schlema, kde firma
Wismut ve spolupráci s lázeòským
mìstem Schlema pøipravila plochy hluinových odvalù tak, aby mohly následnì slouit jako lázeòský mìstský park
a pøímìstské vycházkové trasy, vèetnì
plochy pro golfové høitì.
Druhou navtívenou lokalitou byla lokalita Ronneburg. Zde firma Wismut
provádìla rekultivace po povrchové tìbì uranu. Souèástí vlastní rekultivace, tj.
zavezení jámy materiálem z odvalù z tìební oblasti Ronneburg, byla i úprava
okolí  irokého údolí mezi Ronneburgem a mìstem Gera s cílem vyuít

pozice souèástí mìstského muzea, v oblasti Ronneburgu má firma Wismut
v areálu výstavy BUGA 07 svùj výstavní pavilon, vèetnì plochy pro prezentaci mechanizace pouívané pro
technické kultivace.
Navtívené lokality jsou pøíkladem
toho, jak je významná a pøínosná úzká
spolupráce rekultivaèní firmy s pøilehlými obcemi a mìsty a orgány státní
správy. Výsledkem takové spolupráce
je vyuívání rekultivovaných ploch irokou veøejností, ekonomický pøínos
pro celý region a podpora èinnosti firmy Wismut ze strany nìmecké vlády.
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O D B O RY
ZDE UVEDENÉ MATERIÁLY

VYJADŘUJÍ NÁZORY ODBORÁŘŮ
A NEMUSEJÍ SE SHODOVAT
S NÁZORY REDAKCE

Otto Chromý završil 200 odběrů krve
Ná kolega z o. z. GEAM Dolní
Roínka Otto Chromý jako dárce krve
pomáhá zachraòovat ivoty a zdraví
svých spoluobèanù. Dìkujeme mu
a rádi pøetiskujeme dopis který napsala paní primáøka z Boskovic jeho vedoucímu Ing. Pavlovi Vinklerovi:
Chtìla bych vás informovat o tom,
e Vá zamìstnanec pan Otto Chromý, narozený 1948, bytem Èernovice
133, zavril dne 21. 9. 2007 na
transfuzním oddìlení nemocnice
Boskovice 200 odbìrù krve. Døíve
daroval plnou krev, nyní chodí na
odbìry plazmy. Na naem trans-

fùzním oddìlení jde o rekord, jeliko
dosud nikdy ádný ná dárce nedaroval krev nebo plazmu tolikrát.
Jeliko jde o zcela výjimeèný èin,
prosíme Vás, abyste, mùete li, nìjakým zpùsobem ohodnotili a zveøejnili
pøíkladný a altruistický pøístup pana
Chromého, který jistì pomohl mnoha
neznámým spoluobèanùm.
Dìkuji Vám za pracovníky
transfuzního oddìlení nemocnice
Boskovice.
Prim. MUDr. Ivana Meluzínová
Hematologicko-transfuzní oddìlení
Nemocnice Boskovice, s. r. o.

Dozorový audit QMS na DIAMO, s. p.
Ve dnech 2. a 3 . øíjna 2007 probìhl na
státním podniku DIAMO první dozorový
audit po poslední recertifikaci systému
managementu kvality. Certifikace a kadá
následná recertifikace má platnost vdy 3
roky a v tomto období musí být minimálnì 1krát za rok dozorována tzv. dozorovými audity.
Auditoøi postupnì navtívili odtìpné
závody ODRA, GEAM, TÚU a nakonec
ØSP. Po dohodì s vedoucím auditorem
Ing. Miroslavem Jedlièkou nebyl letos
provìøován odtìpný závod SUL Pøíbram.
Systém managementu kvality (QMS) je
souèástí systému managementu naeho
s. p. (SMO), který je zamìøen na dosahování výsledkù ve vztahu k politice a cílùm
kvality. V podstatì se jedná o systém kvalitního øízení organizace dle pøedem jasnì
daných a stanovených pravidel. V tomto
pøípadì se jedná o poadavky uvedené
v normì ISO 9001.
Tým auditorù ve sloení Ing. Miroslav
Jedlièka (vedoucí auditor) a Ing. Jiøí Hor-

ký (auditor a technický expert) seznámil
vedení s. p. DIAMO s výsledky, resp.
s výstupem z dozorového auditu.
V úvodu konstatovali, e program
a rozsah letoního dozorového auditu byly
splnìny. Dalí informace se týkala jednotlivých zjitìní z auditu. Bylo konstatováno, e neshody nebyly zjitìny, z tohoto
auditu budou pouze celkem ètyøi doporuèení, která vedoucí auditor Ing. Miroslav
Jedlièka popíe v závìreèné zprávì a následnì zale na s. p. DIAMO. Tato doporuèení se pak budou ovìøovat v rámci interních auditù v prvním pololetí roku
2008.
V závìru auditoøi konstatovali, e stávající systém managementu kvality je dostateènì dokumentovaný, realizovaný a e
certifikaènímu orgánu CSQCERT pøi
Èeské spoleènosti pro jakost, o. s. dají doporuèení, aby se dalí dozorový audit QMS
na DIAMO, s. p. konal v termínu nejdéle
moném, tj. za 12 mìsícù (v øíjnu 2008).
Ing. Eduard Horèík, Ing. Petr Apeltauer

Kolektivní vyjednávání o mzdách pro rok 2008 v DIAMO, s. p., zahájeno
Strana zamìstnavatele navrhla stranì
odborù zahájit dne 4. 10. 2007 kolektivní vyjednávání o nìkterých vybraných
ustanoveních platných PKS pro rok
2008. Odboráøi pøijali návrh na termín
a místo vyjednávání, nevyjádøili se vak
písemnì k vìcnému obsahu návrhu.
Jednající odboráøi se nejprve seli
4. 10. 2007 samostatnì na odborové pùdì k ujednocení postupu pøed vlastním
jednáním se zamìstnavatelem. Dohodli
se, e nekonfliktní èásti návrhu zamìstnavatele je mono pøijmout (vyputìní
ustanovení o o. z. SAP, který byl zaèátkem roku 2007 zruen; navrené výplatní termíny; ustanovení platnosti ujednání o mzdách pro rok 2008) s tím, e
k navrenému mzdovému nárùstu a pøípadným dalím podnìtùm k vyjednávání podá strana odborù písemné stanovisko do 25. 10. 07 zamìstnavateli.
Dùvodem k tomuto postupu je nejistota v ustanoveních KSVS pro rok 2008
(závazek o nepoklesnutí reálných
mezd), v odhadu inflace pro rok 2008
(podle odhadu nezávislých ekonomù a
na úrovni 5,2  5,4 %) a ji inzerované
krácení provozních dotací na likvidaci
a sanaci ze strany MPO (cca 220
mil. Kè).

Za hlavního odborového vyjednavaèe techniky a investic Ing. Jan Hudousek,
byl hlasováním zvolen p. Jiøí Puèan z o. ved. odboru právního a organizaèního
z. GEAM, souèasný místopøedseda Do- JUDr. Jiøí Filip, øeditel o. z. TÚU Ing.
zorèí rady s. p. DIAMO. Takto formulo- Tomá Rychtaøík, Ing. Bøetislav Sedlávané stanovisko bylo tlumoèeno na vlast- èek, povìøený øízením o. z. GEAM, øením kolektivním vyjednávání stranì za- ditel o. z. ODRA Ing. Josef Havelka
mìstnavatele, který je
pøijal. Otázka mzdového Kolektivní vyjednávání zaèalo
nárùstu je tedy z uvedených dùvodù otevøena
do vyjasnìní minimálnì
tøí uvedených okruhù
otázek, protoe navrenou startovní úroveò
mzdového nárùstu ve
výi 3 % strana odborù
pøi jednání nekomentovala. Vyjednávající odboráøi dostali od vedení DIAMO, s. p., informaci o pøipravo- a øeditel o. z. SUL Ing. Václav Plojhar.
Za odboráøe z oblasti Strá vyjednávaném auditu, který naøídil ministr M.
vali Ing. Jan Hajíèek, Pavel Kapras, ViØíman.
Jednání, které se uskuteènilo lém Válek, Libor Hos, Jiøí Schreyer,
4. 10. 2007 od 10.00 v zasedací míst- Mgr. Hana indeláøová, tìpánka
nosti è. 602 na ØSP DIAMO Strá, se Proskoèilová, Augustin Audy, Petr Rolf
zúèastnili za stranu zamìstnavatele øedi- a Slavomír Vrabec, z oblasti Roínka Jitel DIAMO, s. p., Ing. Bc. Jiøí Je, ná- øí Puèan a Bohdan tìpánek, z oblasti
mìstek pro ekonomiku a personalistiku Ostrava Frantiek Nadymáèek a z oblasIng. Jaroslav Vandas, námìstek pro vý- ti Pøíbram Jiøí Turè.
Ing. Jan Hajíèek
robu Ing. Marian Böhm, ved. oddìlení



achový oddíl TJ Bleskový turnaj ve Stráži pod Ralskem vì vyrovnané klání 14
dìtí. Nakonec o poøadí
Uranové doly Hamr
uspoøádal 8. záøí ve Strái pod Ralskem, se stala celkovì devátá Lucie Jínová (1. na prvních místech muselo pøi rovnosti
8,5 bodù rozhodovat pomocné hodnocedíky podpoøe Mìsta a pøíspìvku sponzo- Novoborský K).
Dalí poøadí: Zdenìk Marálek (13,5 ní, které bylo nejpøíznivìjí pro Daniela
rù a. s. MEGA, a. s. OMA CZ a s. r. o.
ALBENA, 13. roèník achového turnaje, bodù, Zikuda Turnov), Miroslav Bore Bradáèe (Lokomotiva Liberec), se drukterý se tentokrát konal jako otevøený (13,5, 1. Novoborský K), Josef Kopal hým místem se tak musel spokojit Filip
pøebor Libereckého kraje v bleskovém (13, Zikuda Turnov) a Bøetislav Da- Tøeòák (TJ Krásná Lípa) a se tøetím
achu. V 72èlenném startovním poli, za lecký (12,5, 1. Novoborský K), Franti- domácí Pavel Mrlík (UD Hamr). Nepoúèasti achistù nejen z Libereckého, ale ek Hostièka (10,5, Spartak TOS eb- pulární bramborová medaile zùstala
i z Ústeckého, Støedoèeského kraje rák), Vladimír Vltavský, Ondøej Sejko- Alei Suchomelovi (8, Desko Liberec),
a z Prahy, se systémem startcíl prosadil va (oba Zikuda Turnov a 10,5 bodu), 5. a 6. místo obsadili sestry Jínovic (Z
Jan Vrána (1. Novoborský K), který se Lucie Jínová (10, 1. Novoborský K), Tyrova Èeská Lípa) v poøadí Denisa
tak stal i krajským pøeborníkem mezi Jiøí Kadeøábek (10, Jiskra Tanvald) atd.. (7,5 bodù) a Simona (7 bodù) atd.
Kategorie do 15 let pøinesla pøekvapiJan Malec
mui i do 20 let. Krajskou pøebornicí en
Halda Olí pøi rekultivaci v r. 1993

Sanace lagun Ostramo a environmentální management
Kdy se v roce 2003 zaèalo mluvit
o rozíøení systému øízení tehdejího o. z.
Sanaèní práce o environmentální management (tj. øízení èinností s ohledem na ivotní prostøedí), mnozí se ptali: Je to potøeba? K èemu to bude dobré? Vrátí se vùbec nìkdy vloené náklady? Nyní, po ètyøech letech, se mùeme ohlédnout a pokusit se na tyto otázky odpovìdìt.
Období peèlivých pøíprav, trvající více
ne pùldruhého roku, bylo zavreno
úspìným absolvováním certifikaèního
auditu a následnì v lednu 2005 pøedáním
certifikátu. Tento dokument, vystavený
certifikaèním orgánem CSQCERT pøi
Èeské spoleènosti pro jakost, osvìdèuje,
e øízení èinností spojených se sanací lagun Ostramo je ve shodì s poadavky mezinárodní normy EN ISO 9001.
Co to pøeloeno do èetiny znamená?
Nezávislou externí organizací bylo ovì-

øeno, e auditované èinnosti probíhají
v souladu s pøedpisy v oblasti ochrany ivotního prostøedí, bezpeènosti a ochrany
zdraví pøi práci a provozu, prevenci havarijních stavù a dalími, vztahujícími se
k ivotnímu prostøedí a dále, e vedení
organizace má vechny pøedpoklady
k udrování a zlepování tohoto stavu.
Tuto skuteènost musí organizace kadoroènì prokázat pøi tzv. dozorovém auditu.
Aktuální certifikát, vydaný k 1. 2. 2007,
ji reaguje na organizaèní zmìny v s. p.
DIAMO k tomuto datu a je vydán pro
odtìpný závod ODRA, støedisko Laguny.
Úspìnost transformace systému environmentálního managementu budeme obhajovat pøi dozorovém auditu v únoru 2008.
Ale zpìt k naim otázkám. Laguny
Ostramo pøedstavují vysoké nebezpeèí
ekologické havárie jak z dùvodù jen tìko
ovlivnitelných èlovìkem (vzpomeòme na
povodnì v roce 1997), tak zpùsobené pøímo lidskou èinností. Chybný postup pøi
jejich sanaci mùe zpùsobit obrovské kody. V této situaci je zavedený úèinný systém environmentálního managementu
dalím mechanismem, který kontroluje
vliv èinností organizace na ivotní prostøedí a sniuje tak riziko moné havárie.
Je obtíné vyèíslit alespoò potenciální pøínos, kdy pokození ivotního prostøedí
lze jen tìko finanènì vyjádøit.
Asi jsem zklamal ty, kteøí po pøeètení
úvodních øádkù èekali srovnání dvou finanèních èástek. Pøiznejme si ale, e pøi
hodnocení obdobných pøípadù z minulosti
se také neptáme, jestli na to nai pøedchùdci mìli. A stejnì tak nás budou posuzovat i nai potomci.
Ing. Lubor Veselý

Halda Olí nyní

Sanace po ukončení těžby na ložisku Olší
Hlavní èinností DIAMO, s. p., o. z.
GEAM je vedle tìby uranové rudy a výroby uranového koncentrátu i provádìní
sanaèních prací na utlumovaných tìebních lokalitách v rámci celého regionu
Moravy (vyjma Ostravy) a èásteènì i ve
východních Èech. Pokud budeme jmenovat hlavní lokality, patøí sem uranová loiska Roná, Olí, Brzkov, Pucov, Licomìøice a Javorník. Do správy odtìpného závodu jsou od roku 2002 zahrnuty
i lokality bývalých rudných dolù ve Zlatých Horách, Horním Beneovì, Horním
Mìstì a èernouhelných dolù ve Zbýovì
èi lignitových dolù v Hodonínì.
Nároènost sanaèních procesù lze napøíklad dokumentovat na loisku Olí,
které bylo na o. z. GEAM první z významných loisek uranu, kde byla na
základì útlumu tìby, vyhláeného
v 80. letech, prakticky dokonèena technická likvidace a sanace následkù tìby
uranových rud na ivotní prostøedí.
Rozsah a velikost loiska nejlépe charakterizují následující údaje.
V letech 1959 a 1989 bylo celkovì
vytìeno z loiska Olí více jak 2,8 mil.
tun rudniny a tím bylo získáno 2 916,5
tun uranu. Za dobu èinnosti dolu bylo
vyhloubeno 1,8 km jam a vyraeno
183 km horizontálních a 49 km vertikálních dùlních dìl. Tìmito díly bylo loisko
rozfáráno o ovìøeno do úrovnì 18. patra
tj. do hloubky cca 900 m pod povrchem.

Likvidaèní práce na bývalém dole
Olí byly zahájeny k 1. lednu 1989 a lze
je rozèlenit do pìti vìcnì a èasovì odliných etap:
1. Období 19891992
V prùbìhu let 1989 1990 byly, po
dotìení pøipravených zásob v bøeznu
1989, provádìny likvidaèní práce
v podzemí dolu. V období 19901992
byly zlikvidovány v areálu jámy è. 1
(Olí) vybrané povrchové stavební objekty. Pod odvalem jámy Drahonín byla v letech 19911992 vyraena 110 m
dlouhá odvodòovací tola, která je proraena do bývalého vìtracího komína.
U ústí toly byla instalována stavebnicová dekontaminaèní stanice pro èitìní dùlních vod s prùmìrnou kapacitou
5 l/s, pøi obsahu uranu do 1 mg/l. Prostor odvalu a areálu bývalé jámy è. 4
Drahonín, kde je na ploe cca 9 ha uloeno cca 430 000 m3 haldoviny, byl
technicky upraven (pøetvarován)
a v rámci biologické rekultivace
zatravnìn a zalesòován. V severní èásti
loiska byl technicky a biologicky rekultivován odval u toly è. 9 na ploe
cca 0,6 ha.
Projednání projektové dokumentace
s orgány státní a místní správy bylo
ukonèeno schválením plánu likvidace
hlavních dùlních dìl (na loisku Olí je
celkem 112 hlavních dùlních dìl ústících nebo ohroujících povrch).

2. Období 19921996
V tomto období byla dokonèena biologická rekultivace  zalesnìní odvalu
jámy è. 4 Drahonín na ploe cca 2 ha
a byla provádìna pravidelná údrba
a ochrana vysazených kultur.
V areálu jámy è. 1 (Olí) byly odstranìna vìtina zbývajících stavebních
objektù. V tomto období byla provedena pøeváná èást nároèné technické rekultivace odvalu jámy è. 1, kde je na
ploe cca 12 ha uloeno 800 000 m3
haldoviny. Postupnì byly zalesnìny severní a jiní svahy odvalu na ploe cca
4 ha.
3. Práce v letech 19982004
V èervnu 1998 byl zpracován projekt
Dokonèení likvidace dolu Olí v letech
19982007, který øeí a definuje souhrn nezbytnì nutných akcí k dokonèení
likvidaèních prací v oblasti bývalého
dolu Olí.
V rámci technické rekultivace bylo
na odvale Olí pøemístìno cca 70 000
m3 haldoviny a suti z demolovaných
budov bývalého dolu. Biologická rekultivace odvalu (zalesnìním) byla dokonèena na ploe cca 8 ha v roce 1999.
K pøedání rekultivovaných pozemkù s.
p. Lesy ÈR na odvale jámy è. 1 Olí
i jámy è. 4 Drahonín dolo v roce 2002.
Celková výmìra pøedaných pozemkù
èiní 185 939 m2.
DOKONČENÍ NA STR. 4
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Milan Janata a Ing. Boèek

Vítání návtìvníkù
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4. Èitìní dùlních a oplachových vod
po zatopení dolu
K zatopení loiska Olí a zahájení
èerpání a èitìní dùlních vod dolo
v lednu 1996. Kromì zajiování provozu èitìní vod byla v roce 1996 rozíøena dekontaminaèní stanice na prùmìrnou kapacitu vyèitìných vod
10 l/s a na vysoké koncentrace  zejména uranu, radia a eleza v dùlních
vodách zatopeného loiska. V letech
19992000 byla realizována opatøení
na sníení infiltrace povrchových vod
do podzemí v oblastech bezprostøedního poddolování mezi 1. patrem a povrchem, a to pøevedením místních vodoteèí izolovanými koryty pøes poddolované úseky loiska.
Loisko Olí bylo prvním loiskem,
kde byl podrobnì studován výrazný nárùst kontaminace vod po zatopení loiska a bylo o nìm referováno na øadì
odborných semináøù. Extrémnì narostly v dùlních vodách obsahy uranu (cca
25x oproti období exploatace), eleza
a manganu (cca 60x).
5. Likvidaèní práce v letech
20072021
V souèasném období zbývá zejména
zajiovat údrbu a provoz vodohospodáøských dìl, èitìní kontaminovaných
vod a monitoring ovlivnìní ivotního
prostøedí ve smyslu platných rozhodnutí orgánù státní správy. Dále je nutné
zajiovat pravidelnou kontrolu, zásypy, ohrazení a oznaèení hlavních dùlních dìl ústících na povrch.

Exkurze v Příbrami
Znovu jsem proel podzemí v okolí jámy
Anna na jámu Vojtìch, kde v jeho tìní vìi
jsou vystaveny velké obrazy, kresby a lepty
známého malíøe Karla Hojdena, z vìe byla
vidìt nad Brdy duha. Legraèní záitek mám
ze toly. Ukazuje se, co na návtìvníky zabírá. Ètenáøi naich novin vìdí, e se povedlo po staletích objevit Petrské jámy, taky
Tìní jáma Prokop

Mgr. Poláková a autoøi zahajují

Vernisáž výstavy „Javornický uran“
Pøivítání úèastníkù v nedìli 14. øíjna
odpoledne v Kulturním domì v Javorníku bylo dobové, kadý z pøíchozích obdrel píchaèku a na docházkových hodinách si vyznaèil pøíchod. S pozdravem Zdaø Bùh nás dál pozvali autoøi
výstavy, pan Milan Janata a pan Zachaø
a vedoucí Mìstského kulturního støedisIng. astný øídí Skok pøes kùi

staøíci v 16. století kutali, to je unikát. Jene
to asi na irí veøejnost nezabírá, a tak nyní
teèe po stìnì toly zázraèný pramínek,
a kdo do nìj ponoøí prsty bude astný. Nejdøív jsem se mírnì namíchnul, kvùli zneváení historického objevu, podruhé, e mì
prùvodkynì evidentnì balamutí, ale nakonec jsem do stékající vody strèil prsty také.
Expozici Uran v èeských dìjinách jsem
navtívil sám a nafotografoval v doprovodu
Mgr.
Václava
Trantiny, vedoucího
Vojny. Je pìkná,
modernì
pojatá,
vrátíme se k ní samostatným èlánkem.
Pøedávám dotaz
Mgr.Trantiny. Nìkdo, tìsnì pøed odvezením na Vojnu,
ukradl líci bagru.
Váení ètenáøi, nevíte o nìjaké? Jedná
se o lopatový nakladaè LN 15 V.
Otto Hejnic

ka Mgr. Poláková. Dokumenty, fotografie, minerály, mapy a dalí historické
materiály rozmístìné ve tøech místnostech Kulturního domu velmi pøehlednì
pøiblíily
historii
tìby
uranu
v Rychlebských horách. Vlastní zahájení výstavy bylo rovnì stylové. Po
pøedfárání malých permoníkù (M),

vyfárali ze toly Mgr. Poláková a autoøi výstavy. Mgr. Poláková pronesla
úvodní slova, pan Janata podìkoval
sponzorùm a pamìtníkùm a krátkou
zdravici pronesl i zástupce Olomouckého kraje Mgr. Poláek. Také byla pokøtìna kniha Javornický uran. Stojí 140
korun lze ji objednat u autora, Milana
Janaty, tel. 777 793 539.
Vernisáe se zúèastnila øada pamìtníkù, napøíklad Ing. Karel Boèek, generál-

Fuks se sílí

Støelba ku ptáku

race. Støelbu ku
ptáku vyhráli strojaøi. Hlavní postavou byl slavný vysoký
a neomylný perkmistr Ing. Miroslav
astný. Zástupci jednotlivých tablic
pøednesli básnièky, ve kterých musela
být tøi povinná slova. Opìt zaznìla øada
vtipných hesel od skákajících fuksù.
Kùi dreli napøíklad senátor Ing. Jaromír Volný a ná Ing. Václav Plojhar
s øeditelem koly PaedDr. Hlaváèem.
Myslím ale, e novì vloená delí pøestávka slavnostní ráz Skoku pøes kùi
pøetrhla. Skákající udreli glanc, ale jejich mladí kamarádi vedle sálu hluèeli.
Sokolovna praskala ve vech. Pravidelným i novým divákùm, se kterými
jsem mluvil, se Skok líbil. Napøítì
bych ale pøestávku vykrtnul, protoe
po vech, od báòských akademikù
pøevzatých i novì vymylených legracích pøichází chvíle váná, vstup do
Cechu horníkù a hutníkù, co obraznì
znamená mezi dospìlé. Jene na ten
slavnostní okamik je nutno se soustøedit.
Ulehèení skákajících, e nic

Doprovodné akce Hornické Příbrami
O tom, kdy se v záøí koná Mezinárodní setkání pøátel nerostù, kamenù, perkù a fosilií, by nám mohl nìkdo z poøadatelù v srpnu napsat, pár øádek na
oznámení akce se do novin vdy vejde.
Pøenesení Pøátelského veèera, který
se konal 16. øíjna, z bývalého Uranu do
Sokolovny bylo velmi rozumné, úèastníci sedìli u stolù a pendlovali mezi nimi. A kdo chtìl, mohl na odpoèatých
nohou, za doprovodu kláves a zpìváka,
tancovat.
Skok pøes kùi se konal 17. øíjna
v Sokolovnì. Tradièní akci jsme mnohokrát popisovali. Letoní prùbìh mìl
ze strany úèinkujících vechny náleitosti. Jednotlivým úèastníkùm bylo dobøe rozumìt, latina znìla jako latina.
Kantor, Ing. Petr Milec, dovede sál rozezpívat, ve vedení tablice horníkù
úspìnì zaskoèil za nemocného Ing. Pepuu Bernáta, kterému pøejeme brzké
uzdravení, Ing. Olda Novák. Letoní
prùba znázoròovala transport materiálu dopravníkem, co pøineslo øadu leg-

Bienále Industriální stopy navštívilo v Ostravě několik stovek lidí
V prùbìhu týdne 17.  24. záøí 2007 se
pod zátitou pøedsedy Senátu Èeské republiky Pøemysla Sobotky a prezidenta
hospodáøské komory Èeské republiky Jaromíra Drábka konal ve vybraných mìstech Èeské republiky IV. roèník mezinárodního Bienále Industriální stopy. Tradièní setkání odborníkù z oblasti péèe
o prùmyslové památky se tentokrát konalo v Praze, Kladnì, Liberci a Ostravì. Po-

øádající Kolegium pro technické památky
Èeské komory autorizovaných inenýrù
a technikù a Èeského svazu stavebních
inenýrù a jeho zahranièní partneøi ze zemí Visegrádské ètyøky v tomto roèníku
zahrnuli poprvé do programu i návtìvu
významných prùmyslových památek
Ostravy. Bienále pøedstavovalo cyklus
výstav, performancí, koncertù, a konferencí o monostech, smyslu a úskalí oivení míst bývalých
prùmyslových proDùl Hlubina
vozù. Mezi vybranými objekty, které
byly zaøazeny do
programu,
byl
i areál Národní kulturní památky Dùl
Hlubina v Ostravì,
který je ve správì
DIAMO, s. p., o. z.
ODRA a navazující
Dolní oblast Vítkovic.
Obèanské sdruení Za starou
Ostravu,
které
pod zátitou Statu-

tárního mìsta Ostravy zabezpeèovalo
program v Ostravì, uspoøádalo ve spolupráci s vlastníky jednotlivých památek  DIAMO, s. p., o. z. ODRA,
OKD, a. s., Národní památkový ústav
územní odborné pracovitì Ostrava
a Vítkovice, a. s.  jen v Ostravì pøiblinì dvacítku rùznorodých výstav,
koncertù, festivalù, performancí a debat, na které se pøilo podívat nìkolik
stovek lidí.
V úterní a støedeèní veèer (18. a 19.
záøí) se návtìvníci dolu Hlubina mohli
seznámit se zahranièními performery
a jejich akèním umìním, které oivilo
sociálnì nabité prostøedí v objektu nových koupelen. Netradièní forma umìní
mnohé návtìvníky okovala a v tradièním hornickém prostøedí pùsobila velmi
zajímavì. Pøekvapením bylo zvlátì
avantgardní vystoupení performerky
Lenky Klodové s ekologickou tématikou.
V sobotu 22. záøí se pak konal v areálu Dolu Hlubina den otevøených dveøí.
Návtìvníci byli seznámeni nejen s aktuálním stavem jednotlivých objektù,
ale také s plánovanou obnovou a revita-

ní øeditel ÈSUP, Josef Kratochvíla, øeditel závodu Javorník, geologové Ing. Ladislav Sieger, Ing. Bohumil Kuba, Ivan
Bobula a dalí, s. p. DIAMO zastupoval
Ing. Bøetislav Sedláèek. Pøiel starosta
Javorníku Jiøí Jura, øada geologù a mineralogù, celkem asi 80 lidí, ve ètvrté
místnosti bylo mezi obèerstvením speciální èokoládové peèivo (tzv. uraninity).
Výstava potrvá do 21. 11. 2007.
Ing. Jan Kotris

lizací areálu. V prostorech nových koupelen byla uspoøádána tématická výstava fotografií z prostøedí prùmyslových
provozù od populárního uskupení Ostravaci.cz. Vystoupila zde i vokální skupina Adash klezmer, která zahrála nìkolik
idovských písní v jazyce jidi. Poté byl
pro návtìvníky pøipraven historický
autobus s vleèkou oznaèený názvem
Za doly, za hory, který je odvezl na
dùl Alexandr (rovnì ve správì o. z.
ODRA). Zde zorganizovalo obèanské
sdruení Za starou Ostravu vystoupení
kejklíøe pana Køupaly, které ozdobilo
tváøe malých i velkých divákù úsmìvem. Dùl Hlubina a Alexandr v rámci
programu Bienále navtívilo více ne
ètyøi sta návtìvníkù a oficiálních hostù
a byl jim mimo jiné pøedstaven soubor
industriálních památek, který aspiruje
na zápis do seznamu svìtového dìdictví
UNESCO.
Úèast a tvorba nìkolika zajímavých
umìlcù na doprovodném programu potvrdila, e Ostrava a její prùmyslová
historie, je inspirující. Ze zahranièních
návtìvníkù mùeme jmenovat napøíklad japonského fotografa Takuya

nepokazili, pýcha rodièù na dìti pøineslo uvolnìní. Obecné veselí zvítìzilo. Gaudeamus igitur!
Otto Hejnic

U R G P 10
Právì vychází dalí èíslo mìsíèníku
Uhlí, Rudy, Geologický prùzkum.
Z obsahu: 50 let tìby na loisku
Roná. Úvodní slovo má øeditel s. p.
DIAMO Ing. Bc. Je, o minulosti, pøítomnosti a prognózách tìby na Roné
píí Ing. Hájek, Ing. Pech a Ing. Michálek, o chemické úpravnì Mgr. Toman
a Ing. Jeová. Z organizací svazu: Profil spoleènosti Mostecká uhelná, a. s.
SD, a. s.  VB TU Ostrava, Ing. Vrubel a Ing. Sládková: Nové monosti
automatizace dùlnì mìøièských prací
na hnìdouhelných dolech. RNDr.
Elznic, RNDr. Peek a RNDr. Skopec:
Oherský rift v severozápadních Èechách  argumenty pro a proti. Dále
èíslo obsahuje rubriky ZSDNP informuje, Konference, Osobní zprávy
a Hornické tradice.
Tsukahary, nìmeckého performera
Klause Richtera, polské umìlce D. Foduczka, P. Kwieka a P. Grzybowského
ze skupiny Sendzia glowny a M.
Rovòáka ze Slovenska.
Ostrava se stala mìstem setkání významných odborníkù a umìlcù  úèastníkù bienále Industriální stopy, a poskytla iroké veøejnosti monost nahlédnout do zákulisí rùznorodých prùmyslových objektù a pod poklièku umìleckého tvoøení spojeného s tématem
industriálu.
Ing. Libor Jalùvka
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