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Veřejné projednání záměru „Likvidace
uranové činnosti na CHÚ Mydlovary“
Ve středu 23. února 2008 se na základě oznámení Ministerstva ži-

votního prostředí v souladu s § 17 zákona č.100/2001 Sb. (o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí tzv. EIA) konalo v zasedací místnosti
Obecního úřadu Olešník veřejné projednání posudku a dokumentace
k výše uvedenému záměru.

Toto veřejné projednání navázalo na jednání, které proběhlo
v květnu 2002 (ještě podle zákona č. 244/1992 Sb.) s tím, že tehdy
vydané souhlasné stanovisko bylo podmíněno splněním několika
podmínek, přičemž jedna stanovila nové posouzení záměru v procesu

EIA do roku 2007. Tato podmínka vycházela z toho, že v období let
2002 až 2007 byla plánována řada projektů, které měly přispět k zís-
kání dalších poznatků potřebných pro návrh konečného řešení, tzn.
začlenění zasaženého území do okolní krajiny, například:
• realizace 2 – 3 vrtů ve směru jižního a jihovýchodního proudění

v předmětné oblasti s následnou možností sledování šíření konta-
minovaných vod v širším území,

• dokončení rekultivace horní plochy odkaliště K I a možnost porov-
nat tak účinnost projekčního řešení ve vztahu k zajištění omezení
dávkového příkonu gama a výdajnosti radonu,

• ověřovací pokus na odstranění kontaminace z odkalištích vod apli-
kací vápna přímo v odkalištích a možnost vypouštění vod do veřej-
ného toku bez dalšího čištění,

• poloprovozní ověření akumulace a separace radionuklidů pomocí
bylin a kulturních plodin a z toho plynoucí možné upřesnění kon-
cepce biologické rekultivace včetně návrhu využití sanovaných
ploch,

• hydrogeologický průzkum v okolí odkališ>, na jehož základě bude
možné upřesnit hydrotechnické parametry odkališ>, jejich vliv na
okolní hydrosféru a lépe tak stanovit podmínky pro odvodňování
povrchu odkališ> v závěru sanačních prací,

• doprůzkum horninového prostředí areálu MAPE, jako podklad pro
vypracování analýzy rizik bývalé úpravny U–rud.
Na výše uvedené navazovalo zpracování další podpůrné dokumen-

tace a materiálů (např. hluková a rozptylová studie, aktualizace plánu
monitorování, studie dostupnosti rekultivačních materiálů a jejich do-

prava do lokality atd.) včetně komplexního návrhu na radikální zkrá-
cení doby sanačních prací (na dobu cca 15 – 20 let) a především
Technický projekt likvidace a sociální program, aktualizace č. 3 na
období let 2004 – 2008.

Navržené řešení není novým záměrem, ale jedná se o proces, který
probíhá prakticky od roku 1988 (zahájení sanace odkaliště K III) jako
činnost představující zahlazování následků hornické činnosti, resp.
sanace odkališ> včetně likvidace bývalé úpravny MAPE, a to až do
předpokládané doby ukončení – v roce 2024. Cílové parametry zámě-
ru zůstávají neměnné:
• začlenit sanované objekty do krajiny bez výrazného narušení exis-

tujících biotopů,
• eliminovat dotaci tělesa odkališ> srážkami a tím snižovat objem

průsaků do drenážních a podzemních vod,
• výrazně omezit gama záření a emise radionuklidů za sanovaných

objektů,
• zlikvidovat všechny nepotřebné a nevyužitelné objekty,
• po ukončení sanací zajistit následnou péči o vytvořené dílo.

Toto vše za předpokladu včasné realizace účelových komunikací
pro dovoz sanačních materiálů (z důvodů vyloučit v maximální mož-

né míře dopravu přes okolní obce) a především dostatečných finanč-
ních prostředků ze státního rozpočtu, případně dalších možných zdro-
jů (fondy EU, apod.).

Vlastní řízení v 15 hod. zahájila a řídila Ing. Kateřina Špačková
z MŽP, která nejprve přivítala všechny přítomné a představila Ing. Ja-
roslavu Honovou, ředitelku Odboru posuzování vlivů na životní pro-
středí a IPPC MŽP, Ing. Jana Horu z MŽP, zástupce oznamovatele
Ing. Ladislava Hešnaura z o. z. SUL Příbram, zpracovatele Oznámení
Ing. Josefa Tomáška, CSc. a posuzovatele Mgr. Luboše Motla.
V úvodu Ing. Špačková stručně seznámila přítomné s průběhem le-
gislativního procesu od zahájení zjiš>ovacího řízení záměru „Likvida-
ce uranové činnosti na CHÚ Mydlovary“ dle zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění, zpracované dle přílohy č. 4 citovaného zákona
a předložené na MŽP (jako příslušnému úřadu) dne 21. 6. 2007 až po
dnešní, dá se říci závěrečnou fázi celého procesu.

Poté předala slovo zástupci oznamovatele Ing. Hešnaurovi, který
shrnul historii hornické činnosti v zájmové lokalitě, popsal současný
stav a hlavně způsob nápravy vzniklé zátěže (více jak 290 ha, širší
okolí potom až cca 900 ha) a její začlenění zpět do životního prostředí.

Následně byl požádán o slovo zpracovatel Oznámení, Ing. Tomá-
šek, CSc., jenž popsal především rizika, jejich vliv na obyvatele a ži-
votní prostředí včetně návrhů na jejich minimalizaci.

Na závěr této úvodní části Mgr. Motl, jako posuzovatel, zhodnotil
záměr po stránce obsahové a odborné, ocenil množství podkladových
materiálů, které byly předloženy, jejich vysokou odbornou úroveň
a cenný zdroj pro zpracování Oznámení. Zároveň zmínil připomínky
a doporučení uvedené v posudku, které mají eliminovat nebo alespoň
minimalizovat nejvýraznější negativní projevy na životní prostředí,
což je – radiační zátěž, hluk a prach.

V následující části dostali prostor se vyjádřit k předloženému zá-
měru zástupci samosprávných celků a vystoupili tak postupně zástup-
ci okolních obcí, tzn. starostky Dívčic a Olešníku a starostové Mydlo-
var, Zahájí a Nákří. Jejich hlavní a dá se říci jedinou připomínkou byl
návoz sanačních materiálů a z toho plynoucí dopravní zatížení spoje-
né s poškozováním veřejných komunikací v jednotlivých obcích. Da-
nou situaci DIAMO, státní podnik řeší a> již rekonstrukcí vlastních
vnitrokalištních komunikací nebo společně s Krajským úřadem Jiho-
českého kraje při realizaci obchvatové komunikace, zde však naráží-
me na problémy s výkupy pozemků od několika vlastníků, a proto by-
li přítomní zástupci obcí požádáni o pomoc při hledání dohody tak,
aby realizace zmiňované komunikace, která je projekčně i finančně
zajištěna, mohla být do konce roku 2009 vybudována a zásadně by
tak pomohla vyřešit zmiňovaný problém.

Následně byl dán prostor dotčeným správním úřadům a dalším zá-
jemcům a protože již nikdo nevznesl zásadní připomínky bylo veřej-
né projednání ukončeno s tím, že bude vyhotoven a rozeslán zápis
a následně MŽP vydá stanovisko.

Závěrem je nutno poděkovat všem zaměstnancům o. z. SUL i ředi-
telství státního podniku, kteří se podíleli na průběhu celého legisla-
tivního procesu, starostce obce Olešník paní Píchové za organizační
zajištění, které přispělo k důstojnému průběhu veřejného projednání.
Etapa likvidace uranové činnosti v oblasti Mydlovary má tak za se-
bou další část na ještě dlouhé cestě ke konečné nápravě.

Ing. Vratislav Řehoř

Mgr. Luboš Motl, Ing. Jaroslava Honová,
Ing. Kateřina Špačková

Z jednání

Sváření technické kolony pažnic

Ing. Jan Hora, Ing. Josef Tomášek, CSc., 
Ing. Ladislav Hešnaur

V srpnu 2007 vyšel v tomto občasníku článek „Těžba uranu v Dol-
ní Rožínce bude pokračovat“, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že
v souvislosti s prodloužením těžby budou provedeny geologic-
ko–průzkumné práce k ověření nových zásob pod úroveň 24. p.
(1200 m pod povrchem).

Pro realizaci průzkumných prací bylo nutné zpřístupnit horizonty 24.
patra, které se již několik let nepoužívaly a některé části i nevětraly.
V květnu 2007 byl proveden plánovaný nehavarijní zásah pro kontrolu
překopů a rozrážek na 24. patře, aby byl zjištěn skutečný stav a naplá-
nován rozsah nutných obnov. Průzkum těchto důlních děl byl prováděn
ve spolupráci s báňskou záchrannou službou v dýchacích přístrojích,
protože ve slepém jižním křídle jámy R7S (překop PŠ1Z–245) bylo
620 µJ/m3 (vysoká koncentrace radonu) a pouze 17,4 % O

2
.V průběhu

průzkumu byl dokumentován skutečný stav především v místech, kde
budou vyraženy komory pro vrtné soupravy.

Celkový stav horizontů byl v poměrně dobrém stavu (viz. foto
č. 1), přestože důlní díla v této části dolu Rožná I byla opuštěna po
roce 1990. Pouze v úsecích, kde přes horizonty procházely přes tek-
tonické poruchy byly lokální vývaly hornin do důlních děl (viz. foto

Ve Stráži pod Ralskem pokračuje vrtání širokoprofilových sa-
načních cenomanských vrtů. V pondělí 21. ledna 2008 jsem navštívil

Sanační vrty na vyluhovacích políchObnova horizontů na 24. patře jámy R7S Dolu Rožná
24. patro

EIA v Mydlovarech
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č. 2). Potrubí a lutny, které byly
v chodbách ponechány, byly zkorodo-
vané, ale po výměně těsnění funkční.

Současně s tvorbou
projektové dokumen-
tace byly zahájeny
práce na celkové obno-
vě náraziště 24. p. (kde
bylo nutné provést
kompletní výměnu
konstrukcí pod můstky
a rekonstrukci naráže-
cího zařízení), překopů
Z

3
–XXIV, PŠ1–243,

Z
5
–XXIV, PŠ1Z–245

(obnovy kolejové tratě,
výztuže a instalace po-
rubí), dále byla prove-
dena rekonstrukce tra-
fostanice TR 24.2 a vy-
budován nový komorový úkryt v „J“
části patra.

V průběhu roku 2007 bylo na 24. pat-
ře jámy R7S obnoveno celkem 1555
m horizontálních důlních děl a patro je
připraveno na zahájení geologicko-prů-
zkumných prací.

Ing. Petr Kříž
hlavní inženýr dolu Rožná I

Vsouvislosti s poklesem výroby ura-
nového koncentrátu (UK) a znač-

nému technickému opotřebení více jak
30 let starého zařízení vznikla potřeba
rekonstruovat výrobní linku uranového
koncentrátu na Chemické stanici I.
Hlavním důvodem je snížení kapacity
na předpokládanou výrobu v příštím
období s cílem zajistit zlepšení kontroly
procesu, bezpečnosti a hygieny práce
při garantování stávající kvality pro-
duktu v kontinuálním provozu.

Původní výrobní linka srážení byla
vybudována na výrobu cca 2 000 tun
UK za rok, současná produkce je řádo-
vě desítky tun uranu a produkce bude
s pokračováním sanace klesat. Ještě
větší pokles výroby je u sušárny UK na
CHÚ Stráž, která zpracovávala veškerý
koncentrát z oblasti, tj. z chemické těž-
by a i z chemické úpravny. Celá linka
včetně sušárny tedy bude zrekonstruo-

vána na kapacitu zaručující předpoklá-
danou výrobu uranu po celou dobu sa-
nace ložiska.

Nová linka na výrobu UK byla umís-
těna do Haly č. 4 Chemické stanice I,
která je součástí bloku provozních tech-
nologických objektů, kde se zpracová-
vají v rámci sanace chemické těžby ura-
nu zbytkové technologické roztoky.
Stavba byla rozdělena do dvou provoz-
ních souborů. Před dokončením je sou-

bor srážení a filtrace UK, úplné dokon-
čení rekonstrukce bude až po dokonče-
ní posledního provozního souboru suše-
ní a expedice UK.

Pro výstav-
bu nové linky
bylo nutné de-
montovat stá-
vající expe-
diční nádrže,
aby byla pro-
vedena celko-
vá oprava po-
dlah a vystavě-
na ocelová
plošina pro
umístění tech-
nologických
aparátů.

T e c h n o l o -
gický postup
výroby UK zů-
stal v principu shodný s postupem po-
užívaným předcházejícím období.
Vzhledem k poklesu kapacity na cca
1/10 byly proto upraveny velikosti a typ

aparátů tak, aby proces byl převážně
kontinuální. Výchozí surovinou pro vý-
robu UK je kyselý eluát z chemických

stanic, který
je shromaž-
Uován v pů-
vodních zá-
sobních ná-
držích (cyk-
lonech). Ve
dvou stup-
ních dojde
k vysrážení
suspenze UK
čpavkem. Za-
huštění sus-
penze se pro-
vádí v za-
huš>ovači ty-
pu Dorr. Pro-
tože nový
Dorr o prů-
měru 7,5 m,
který bude
teprve vybu-

dován ve druhé části Haly č. 4, není do-
sud dokončen, je zatím využíván stáva-
jící Dorr. Pro filtraci zahuštěného podí-
lu suspenze byl vybrán deskový kalolis
s dvojčinným hydraulickým válcem,
odtahem a oklepem filtračních desek.
Po naplnění všech komor koncentrátem
se provede odvodnění filtračního kolá-

če, kalolis se otevře a dochází k postup-
nému rozřazování filtračních desek, při
kterém filtrační koláč vypadává s pro-
storu mezi deskami do nádrže. V ní se

filtrační koláč rozplaví na koncentraci
vhodnou pro čerpání a takto vzniklá
suspenze UK se buU znovu přefiltruje,
nebo se bude čerpat do zásobní nádrže

sušárny. Kalolis je navržen jako zaříze-
ní pracující v kontinuálním cyklu. Jed-
notlivé kroky cyklu mohou být spouště-
ny automaticky, je však možné všechny
kroky provádět i s ručním ovládáním.
Kalolis nahradil ruční rozřazování
u starého kalolisu a významně zvýšil
bezpečnost a hygienu práce.

Všechny objemové aparáty a kalolis
jsou napojeny na systém mokrého čiště-
ní plynů v absorbéru. Provoz je maxi-
málně postaven jako mechanizovaný
proces, kde obsluha zajiš>uje převážně
jen dohled nad správnou funkcí zařízení
a odebírá potřebné technologické vzor-
ky. Navržená technologie bude produ-
kovat minimální množství emisí zne-
čiš>ujících látek do ovzduší.

Stávající technologické provozy CHS
I jsou řízeny a monitorovány řídícím
systém (ŘS) Allen–Bradley SLC 500.
Pro řízení rekonstruovaného technolo-
gického provozu výroby UK byl dopl-
něn ŘS Allen–Bradley SLC 500 o další
sestavu. ŘS jsou navzájem propojeny
komunikační linkou a připojeny na stá-
vající operátorskou stanici v místnosti
velínu.

Po dokončení všech provozních sou-
borů stavby „Rekonstrukce výroby
UK“ bude tak linka přizpůsobena opti-
málním podmínkám pro zpracování
roztoků ze sanace ložiska po chemické

těžbě uranu až do ukončení sanačních
procesů při dodržení potřebné kvality
UK pro jeho uplatnění na trhu.

RNDr. Rudolf Josefi

soupravu Wirth, která na vyluhovacím
poli VP 10B vrtá vrt číslo 7068. Na vě-
ži jsem zastihl Milana Bláhu a Jarosla-
va Starého. Milan Bláha právě svářel
technickou ochrannou kolonu pažnic
o průměru 530 mm. Co tomu předchá-
zelo? Pod povrchem se na tomto vrtu
nacházejí nesoudržné horniny, proto
bylo nutno první metry zahloubit šapou
a zapažit a zacementovat úvodní kolo-
nu do hloubky 9,4 m, pak přišlo vrtání
průměrem 860 mm do hloubky 35 m,
zapažení řídící kolony průměru
720 mm do hloubky 35 m a její zace-
mentování. Následovalo airliftové vrtá-

ní průměrem 680 mm do hloubky 111
m. Když jsem na vrt přišel, osádka prá-
vě svářela Fe pažnice na konečnou
hloubku. Teprve tato technická kolona
o průměru 530 mm bude zapuštěna do
nepropustných vrstev – prachovců a po
svém zacementování oddělí turonský
zvodnělý horizont, který je zásobárnou
pitné vody, od horizontu cenomanské-

ho, ve kterém se nacházejí kyselé rozto-
ky se zbytkovým uranem. I když jsme
o těchto vrtech před časem již psali, po-
žádal jsem technologa vrtů, Edu Hečka
aby našim novým čtenářům vysvětlil
jejich princip.

Eduard Hečko: „Pokles hladin způso-
bený činností SLKR, který zabraňuje
šíření kyselých roztoků, neumožňuje
další čerpání pomocí airliftů, a proto je
třeba čerpat ponornými čerpadly z širo-
koprofilových vrtů. Na základě výsled-
ků hydrochemického monitoringu
a matematických modelů byla optimali-
zována sí> čerpacích vrtů. V průběhu té-
to akce má být navrtáno celkem 59
vrtů. Podle tvaru vyluhovacích polí

a výsledků hydrochemického
monitoringu má být na každém
poli odvrtáno od dvou do pěti
vrtů. Maximální hloubka se po-
hybuje přibližně od 160 m na VP
13B do 270 m na VP 11 v závis-
losti na nadmořské výšce terénu
a geologické stavbě daného vylu-
hovacího pole. V letošním roce
máme podle plánu odvrtat cel-
kem 13 širokých vrtů, především
na polích VP 7A, VP 8A
a VP 13B.“

Jaké bude konečné vystrojení
vrtu VP 10B č. 7068?

Eduard Hečko: „Vrt má pro-
jektovanou hloubku 240 m,
perforace budou usazeny až na
základě vyhodnocení karotážní-
ho měření, ale podle zkušenosti
by to mělo být přibližně v inter-
valu od 195 do 213 m. Vrt bude
vystrojen pažnicemi PE–HD 250
o světlosti 205 mm. Čerpadlo bu-

de značky GRUNDFOS, typu SP
17–16–N, na výtlačném potrubí AKV
průměru 89 mm se šroubovými spoji.
Hloubku zapuštění určí technolog che-
mické těžby. Jak jsem již uvedl, hloub-
kové údaje jsou orientační. Konečná
hloubka a interval usazení perforací bu-
dou upřesněny podle výsledků karo-
tážního měření.“
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24. patro

Dole mixer a nádrž filtrátu, nahoře srážník

Kalolis a za ním srážník

Modré desky – deskové výměníky tepla Rekonstrukční práce v hale

Pažení sanačního vrtu

Sanační vrty na vyluhovacích polích

Od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2007 byly ve 44
obchodních případech nasmlouvány pře-
vody majetku v hodnětě 88 317 423 Kč.
Jedná se o prodeje majetku pro činnost
s. p. DIAMO nepotřebného. Největší ob-
jem byl na Ostravsku, na o. z. ODRA. Na-
příklad šlo o pozemky v areálu dolu Záru-
bek, k. ú. Slezská Ostrava za 22 700 tis.
Kč, prodané společnosti ROG –RE Land,
s. r. o. nebo objekt kanceláře investic
s přilehlými pozemky za 21 mil. Kč na
OKD – doprava, a. s., a další různé objek-
ty a pozemky, určené k likvidaci.

Největší prodej vůbec byl na o. z.
GEAM, ubytovna DUO v Novém Městě
na Moravě. Za 30 milionů Kč ji koupila
Kuřimská správní a investiční a. s.

Na o. z. SUL se většinou jedná o drobné
prodeje nevypořádaného majetku býva-
lých Rudných dolů, také na o. z. TÚU se
prodává zbytkový majetek, například po-
zemek ve Svébořicích za 122 tisíc Kč,
rovněž na o. z. GEAM se ze značné části
jednalo o menší položky od 6000,– Kč 
výše.

Z nasmlouvané částky již bylo zaplace-
no 65 160 323 Kč,–, 317 100 Kč,– bylo
zaplaceno do konce roku 2007 a 22 700
tis. Kč bylo nasmlouváno tak, aby platba
proběhla v roce 2008.

Ve sledovaném údobí byly mimo úplat-
ných převodů uskutečněny dva bezúplatné
převody na samostatně hospodařící územní
celky, na Město Ostravu, pozemky v k. ú.

Kunčičky, k. ú. Mariánské Hory
a k. ú. Heřmanice, a na obec Klíčov,
šlo o pozemky ve správě o. z. SUL.

Dále byl vydán historický majetek
obci Hamr na Jezeře, jde o pozemky
v k. ú. Hamr, také byl proveden be-
zúplatný převod práva hospodařit
s majetkem státu na Vojenské lesy
a statky ČR, jedná o zalesněné po-
zemky.

V příštím období budeme řešit
problematiku převodu pozemků
v k. ú. Zbraslav a budeme pokračo-
vat v převodech nepotřebného majet-
ku v rámci celého státního podniku.

Jan Folprecht
ředitelství s. p. DIAMO

Nakládání s majetkem státu ve správě s. p. DIAMO

Rekonstrukce výroby uranového koncentrátu na o. z. TÚU Stráž pod Ralskem

Obnova horizontů na 24. patře 
jámy R7S Dolu Rožná

ODRA TUU SUL GEAM celkem s.p.

nasmlouváno 53 609 430 3 537 700 535 990 30 634 300 88 317 420

zaplaceno 30 769 433 3 496 200 526 490 30 368 200 65 160 323

platby do konce 2007 140 600 41 500 9 500 266 100 317 100

platba až 2008 22 700 000 -    -    -    22 700 000

platby do konce 2007



Vprvním čtvrtletí letošního roku bu-
de zahájen sanační zásah vedoucí

k nápravě staré ekologické zátěže vznik-
lé před privatizací v areálu bývalé
úpravny 1. Máj, Příbram–Bytíz.

Historie úpravny uranové rudy 1. Máj
úzce souvisí s rozvojem hornické čin-
nosti na uranovém ložisku Příbram.
Před zahájením těžby uranové rudy ne-
bylo území v lokalitě Háje – Bytíz prů-
myslově využíváno a bylo součástí roz-
sáhlého lesního masivu. S postupující
uranovou činností byly v okolí otevřeny
jámy č. 10, 11, 11A, 16 a 21, v jejichž
blízkosti vznikaly odvaly hlušiny po
těžbě uranové rudy.

Úpravna 1. Máj byla vybudována
v zalesněném území v údolnici beze-
jmenné vodoteče, též označované jako
Dubenecký potok. Údolí bylo postupně
zaváženo na východě navážkami o moc-
nosti 8 – 10 m. Po vyrovnání původního
terénu byly nejprve postaveny příjmové
zásobníky na vytěženou rudu, která byla
zpočátku odvážena na úpravny na Já-
chymovsku s tím, že v r. 1957 byla
v areálu zahájena výstavba gravitační
úpravny. Technologie úpravy uranové
rudy byla založena na gravimetrické
a radiometrické metodě, pro úpravu
jemných podílů rud bylo zavedeno i tří-
dění v těžkokapalinové suspenzi (ferro-
silicium). V osmdesátých letech minulé-
ho století zde byla prováděna i úprava
Ag resp. Ag – U rud.

V úpravně 1. Máj nebyl získáván fi-
nální koncentrát, ale meziprodukt, kte-
rý byl odvážen k dalšímu zpracování
na chemickou úpravnu MAPE Mydlo-

vary, později na CHÚ Stráž pod
Ralskem. Podle dostupných bilancí
prošlo úpravnou celkem 14,8 mil.
t rudniny. Hlavní činnost úpravny
1. Máj, tj. zpracování uranové rudy,
byla ukončena v r. 1991.

V květnu 1996 byl areál vyčleněn ze
státního podniku a delimitačním proto-
kolem na základě privatizačního pro-
jektu převeden do vlastnictví společ-

nosti ECOINVEST PŘÍBRAM,
s. r. o., která zde pokračuje ve výrobě
tříděného kameniva z hlušinového ma-
teriálu uloženého na odvalech po těžbě
uranové rudy.

V říjnu 1997 se vláda ČR prostřednic-
tvím Fondu národního majetku zavázala
k úhradě nákladů vynaložených k vypo-
řádání ekologických závazků vzniklých
před privatizací. V průběhu let 2004
a 2005 byla zpracována zadávací doku-
mentace a začátkem roku 2007 vyhlási-
lo Ministerstvo financí (MF) veřejnou
obchodní soutěž na zakázku „Sanace

starých ekologických zátěží ve společ-
nosti ECOINVEST PŘÍBRAM, s. r. o.“
jejímž záměrem je:
• snížení radiační zátěže pracovníků

ECOINVEST PŘÍBRAM, s. r. o.
a obyvatel nejbližších obydlených sí-
del, a to o složku ozáření, která není

zdůvodněna činností, vykonávanou na
základě povolení SÚJB (výroba a dis-
tribuce tříděného kameniva);

• snížení kontaminace povrchových
vod Dubeneckého potoka.
Radiační zátěž ovlivňuje především

vysoký dávkový příkon zevního záření
gama z kontaminovaných ploch a dále
příjem radionuklidů vzdušnou cestou
(inhalací). Kontaminace povrchových
vod Dubeneckého potoka je způsobena
průsakem deš>ových vod navážkami
v areálu úpravny a odvalem jámy č. 16
nad úpravnou a dále i ztrátou technolo-

gické vody při výrobě tříděného kame-
niva z odvalů.

Charakter sanační činnosti spočívá
především v:
– likvidaci objektů a zařízení,
– přeložkách inženýrských sítí,
– úpravě vodního hospodářství,

– vytvoření zpevněných ploch, drenáží
a retenčních nádrží,

– odstranění kontaminace terénu včetně
úpravy svahů,

– přemístění technologie výroby upra-
veného kameniva.
Na základě vyhlášené soutěže a ve

snaze získat zmiňovanou zakázku
vzniklo sdružení „Sanace ECOINVEST
PŘÍBRAM“ (dále jen Sdružení) sdružu-
jící firmy Energie–stavební a báňská,
a. s., a DIAMO, státní podnik. Z předlo-
žených nabídek několika uchazečů byla
jako nejvhodnější vybrána nabídka
Sdružení a v září 2007 došlo k uzavření
smlouvy s MF.

Vlastní sanační práce bude provádět
firma Energie – stavební a báňská, a. s.,
monitoring, laboratorní kontroly včetně
vyhodnocování a závěrečných zpráv bu-
de zabezpečovat DIAMO s. p., o. z.
Správa uranových ložisek Příbram.
V závěru loňského roku byly zpracová-
ny a SÚJB RC Kamenná předloženy ná-
ležitosti v souladu se zákonem
č.18/1997 Sb. v platném znění (atomový
zákon) a navazujících předpisů s tím, že
po vydání potřebných Rozhodnutí bu-
dou práce neprodleně zahájeny.

Věřím, že oddělení ekologie, labora-
toře a Provoz Příbram vedle svých běž-
ných povinností splní i požadavky ply-
noucí z uzavřených smluv zmiňované
zakázky. Tím přispějeme k dodržení ter-
mínu realizace do 31. 12. 2008 a záro-
veň to bude možnost pro prezentaci kva-
litní práce zaměstnanců státního podni-
ku DIAMO (o. z. SUL Příbram) včetně
nezanedbatelného ekonomického příno-
su v dnes již tak napjatém finančním
plánu roku 2008. 

Ing. Vratislav Řehoř
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OODDDD BBBB OOOO RRRRYYYY
ZDE UVEDENÉ MATERIÁLY

VYJADŘUJÍ NÁZORY ODBORÁŘŮ
A NEMUSEJÍ SE SHODOVAT

S NÁZORY REDAKCE

My z Odry, posedlí bowlingem, hlásí-
me ukončení třetího ročníku tohoto klá-
ní. Po deset čtvrtečních odpolední mi-
nulého roku jsme soupeřili na drahách
ve sportovně společenském duchu. Za
těchto deset kol si prvenství odnesl Ing.
Pepa Jašek, z žen byla nejlepší Pavlínka
Prchalová.

Ve finálovém dni „na Mikuláše“ šlo
do tuhého. Atmosféra, soustředěnost
a nervozita hráčů v mnohém připomí-
nala prostředí profesionálů. Někteří
svým optimismem situaci odlehčovali
a to bylo jenom dobře. Soutěžily dvě
skupiny: v první bylo dvacet hráčů, kte-
ří se v celoroční soutěži umístili od 21.
místa. V té druhé, jak je již zvykem,
hráli pozvaní VIP hráči. Finálová sku-
pina hráčů v té době čekala a zvažova-
la, jestli snese „desítku“ či „dvanáct-
ku“, ale mnozí zůstali u limonády nebo
džusu.

V okamžiku, kdy byla na>ukaná jmé-
na dvaceti finalistů a monitory nad dra-
hami jména zobrazily, rozpohybovaly
se první bowlingové koule a řítily se na
bílé pajduláky. Finále začalo. Hra probí-
hala za povzbudivých oslavných výkři-
ků a častého tleskání dlaní, jako po-

chvala za strike.
Byli i takoví, kte-
ří prošli soutěží
s kamenným vý-
razem v obličeji
a ledovým kli-
dem. Kdo nás ne-
znal a přihlížel,
určitě nabyl do-
jmu, že jde mini-
málně o soutěž
na národní úrov-
ni. Letošní vý-
sledky byly mi-
mořádně vyrov-
nané. O prvním
místě se rozhodlo
až v samém závě-
ru. Absolutním
vítězem Bowling Cup Odra 2007 se stal
František Litvík, druhé místo obsadil
Pepa Svozil a jako třetí se na bednu pro-
pracoval soustředěným výkonem Karel
Stoklasa. Rozdaly se poháry, plakety
a diplomy. Opadla nervozita a mnozí
z nás se ptali: „proč nejsem na bedně
já“, ale to už je o dalším ročníku, který
zahájíme v bowlingové aréně čtyřiadva-
cátého ledna 2008.

Rok 2007 byl pro nás bowlingáře prů-
lomový. V tomto ročníku se zvýšil po-
čet stálých hráčů a také vzrostla naše
sportovní vyspělost. O zdárný průběh
3. ročníku Bowling Cup Odra se po ce-
lou dobu starala trojice organizátorů
Ing. Pepa Jašek, Ing. Pavel Kaša, ale
o největší podíl se zasloužil Jarda Vítek.
Za to jim všem DÍK.

Miroslav Ševčík

Příbramské a jiné hornické historky v Liberci
Ve středu 13. února v 17 hodin v Malé výstavní síni na rohu Šaldova náměstí se koná literární čtení. Otto Hejnic nejprve

přečte povídku z knihy O čase a ohni, pak budou v Liberci poprvé představeny Příbramské hornické a jiné historky. Krom edi-
tora, který uvede ukázky z knížky, se představí také někteří její spoluautoři, například zástupce příbramských hornických
spolků, který osvětlí jejich činnost. Po autogramiádě bude následovat debata a možná i zpěv hornických písní. Srdečně zvou
organizátoři.

BOWLING CUP ODRA Uprostřed – vítěz František Litvík, vlevo – druhý Pepa
Svozil a Karel Stoklasa

Bývalá úpravna 1. Máj (RMC) Dopravníková cesta určená k likvidaci

Právě vychází nové číslo hornického
odborného měsíčníku Uhlí, Rudy, Geo-
logický průzkum. Z obsahu: Slovo má
Ing. Zdeněk Osner, předseda ZSDNP.
MND, a. s., Hodonín, Ing. Milan Pišku-
la: Plánovaný nehavarijní zásah na
sondě Hrušky. VÚHU, a. s., Most: Ing.
Michal Řehoř, Ing. Tomáš Lang a Ing.
Lukáš Žižka: Geologie a mineralogie
hnědouhelných pánví na ostrově Bor-
neo. Energie, stavební a báňská, a. s.,
Ing. Josef Krátký: Vedení podzemních

děl v souvislé městské zástavbě. SD,
a. s.: Systémové změny v Severočes-
kých dolech Chomutov, a. s., a Fórum
o výrobě elektřiny z uhlí v Ženevě. Ing.
Jaroslav Jiskra: Řešení následků histo-
rické důlní činnosti na Karlovarsku.
Ing. Zdeněk Adamec a Ing. Karel No-
votný: Využití zbytkových zásob
v rámci likvidace Dolu Šverma v Žaclé-
ři. RNDr. Kaláb, Ing. Jaromír Knejzlík
a RNDr. Eva Hrubešová: Vliv lokální
geologie na rychlost kmitání na povr-
chu v karvinské oblasti. Dále jsou v čís-
le pravidelné rubriky Z domova, Hor-
nické tradice a Aktuálně.

URGP 1

Ing. Josef Smetana
16. 11. 1944 – 27. 12. 2007

Po absolvování střední školy s maturitou
a Českého vysokého učení technického –

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Praha nastoupil k Uranovým dolům Pří-
bram, kde pracoval v oboru dozimetrie
až do roku 1985. Poté nastoupil na Ge-

nerální ředitelství ČSUP, kde pokračoval
v práci ve stejném oboru. Své bohaté

provozní, odborné a životní zkušenosti
zúročil v rámci odštěpného závodu Eko-
logie, Stráž pod Ralskem a následně na

o. z. SUL Příbram. V rámci s. p.
DIAMO byl v oboru radiační ochrany

největším odborníkem, pro svůj praktic-
ký přístup byl uznáván celou odbornou

veřejností. Bude nám chybět.
Vzpomínáme. Čest jeho památce.

Spolupracovníci

Antonín Vašek
Dne 28. prosince 2007 po dlouhé

a těžké nemoci zemřel ve věku 78 let
pan Antonín Vašek, dlouholetý pra-

covník Československého uranového
průmyslu. V uranovém průmyslu začí-
nal jako havíř. Kolektiv razičů, jehož
byl členem, dosáhl v roce 1953 v Pří-
brami světového rekordu v ruční ražbě
horizontálních důlních děl vyražením

1 021,3 m chodeb za jeden měsíc. Poté
pracoval v řídících funkcích, mezi ji-
nými jako ředitel národního podniku

UD Dolní Rožínka a mnoho let na ge-
nerálním ředitelství ČSUP v Příbrami

jako odborný ředitel pro kádrovou
a personální práci.

Odešel jeden z mnoha čestných, praco-
vitých „uraňáků“.

Čest jeho památce!
Ing. Jozef Badár

Ladislav Kolář
Dne 14. ledna 2008 zemřel po dlouhé a těžké nemoci v necelých 62 letech La-

dislav Kolář. Po absolvování hornické průmyslovky pracoval na příbramských
šachtách v technických funkcích, byl například naddůlním na šachtě 15. Po napl-
nění expozice zaškoloval budoucí havíře. Byl to rozvážný sympatický kluk, kte-
rý nezkazil žádnou legraci, měl rád přírodu a hrával na kytaru a basu v country

kapele. Byl spoluautorem Příbramských a jiných hornických historek. Na našeho
předsedu třídy „Vehikla“ nikdy nezapomeneme.

Jménem spolužáků z horničky Otto Hejnic

Jak jsme již informovali čtenáře
v článku Těžba stříbronosných rud ve
Vítkovské vrchovině, (DIAMO č. 10,
říjen 2007), provádějí pracovníci odbo-
ru bezpečnosti hornické krajiny z od-
štěpného závodu ODRA na Ostravsku
činnosti zajiš>ující bezpečnost území
ovlivněného negativními účinky starých
důlních děl. V rámci montánní turistiky
prozkoumali naši technici také oblast
ranně středověkého důlního okrsku Sle-
petné nedaleko Hradce nad Moravicí.
V tomto prastarém důlním poli bylo po-
dle historických faktů vyhloubeno
údělnými knížaty z rodu Přemyslovců
několik šachtic. Při průzkumu na jaře

v roce 2007 byl na Slepetné, ve svahu
pod starými těžebními jámami, objeven
malý otvor, umožňující volný vstup do
podzemí. Také přímá svahová úžlabina,
vedoucí od objevené díry k nedalekému
odvalu, něco naznačovala. V historické
zprávě z roku 1772 českého báňského
odborníka, důlního rady Antonína
Lembergera, byly výskyty starých jam
a štol v blízkosti vrchu Slepetné zmiňo-
vány. „Díra do země“ slibovala objeve-
ní starého důlního díla!

Pro bývalé karbonské horníky nebyl
vstup do podzemí žádným problémem.
Byla zde následně objevena mimořádná
báňská technická památka – horizontál-

ně ručně ražená štola délky 30 m.
Štola byla při nálezu částečně zatope-

ná a měla pravděpodobně z podsednutí
odvodnit staré stříbrné dobývky vyhlou-
bené v 10. a 11. století. Podle historic-
kých pramenů získaných z Matice slez-
ské v Hradci nad Moravicí ji nechal ra-
zit v roce 1529 nejvyšší horní hejtman
Českého království Kryštof z Gendorfu.
Štola však nebyla, z důvodů nám nezná-
mých, dokončena. Zjištěná štola Kajlo-
vec, jak zní její současný název, a 5 sta-
rých jam na vrchu Slepetné jsou opuště-
ná důlní díla.

Zajištění starých důlních děl na vrchu Slepetné u Hradce nad Moravicí

Náprava staré ekologické zátěže v lokalitě Příbram

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4
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Zajiš>ování nebo likvidaci starých
důlních děl (SDD) a jejich následků,
která ohrožují zákonem chráněný obec-
ný zájem, zabezpečuje v souladu s hor-
ním zákonem v nezbytně nutném rozsa-
hu Ministerstvo životního prostředí Čes-
ké republiky (MŽP ČR).

Hradecká štola Kajlovec a jedna stará
jáma na Slepetné představovaly bezpeč-
nostní problém. Nezabezpečená SDD se
nacházela v blízkosti vyznačené turistic-
ké trasy a vznikalo nebezpečí vstupu ne-
bo pádu osob do starého důlního díla.
Nezajištěný vstup do štoly a hluboký
propad v nálevkovitém ústí jámy Sle-
petné 4, provázený strukturními změna-
mi nespojitého přetvoření terénu, ohro-
žovaly zdraví a bezpečnost vlastníka ne-
bo uživatele lesa na Slepetné. Zjištěné
skutečnosti bylo nutné bez odkladů
oznámit MŽP ČR v Praze.

Stav štoly Kajlovec a jámy Slepetné 4
v době průzkumu: Štola a jáma jsou si-
tuovány v katastrálním území Hradec
nad Moravicí na kopci Slepetné. SDD
se nacházejí vlevo, asi 600 m od silniční
komunikace č. 57, směrem z Opavy na
Fulnek. Vstup do štoly je v zarostlém
svažitém terénu s proláklinou, ve které
je situován vstupní otvor do štoly. Štola
má charakter podzemní chodby ražené
v kameni o šířce cca 0,9 až 2 m a délce
cca 30 m. Výška štoly je cca 2,5 – 3 m,
přičemž dno je v převážné délce štoly až
do výšky 0,5 až 0,6 m zatopeno vodou.
Voda se do štoly dostala srážkovou čin-
ností a nemá možnost odtékat. Staré
důlní dílo štola Kajlovec zřejmě nebylo
v minulosti po ukončení těžby likvido-
váno. Došlo pouze k sesutí ústí. Jáma
Slepetné 4 je již zlikvidovaná jáma, kte-
rá se na povrchu projevuje propadem
o průměru cca 8 m a hloubce cca 4 m.
Obě SDD sloužila ve své době k těžbě
polymetalických rud (Pb – Ag). V okolí
SDD nejsou situovány žádné objekty.

Dne 15. 6. 2007 bylo šest zjištěných
SDD, včetně jejich účinků na povrch,
bezodkladně oznámeno s. p. DIAMO,
o. z. ODRA na MŽP ČR. O. z. ODRA

pak byl vyzván MŽP ČR k podání na-
bídky na zajištění nebo likvidaci dvou
SDD – štoly Kajlovec a jámy Slepetné
4, která nejvíce ohrožovala zákonem
chráněný obecný zájem. Cenová nabíd-
ka byla ministerstvem akceptována
a DIAMO, s. p., o. z. ODRA uzavřel
s MŽP ČR smlouvu o zajištění nebo lik-
vidaci štoly Kajlovec a jámy Slepetné 4.

Dne 21. 11. 2007 pověřilo MŽP ČR
státní podnik DIAMO, o. z. ODRA za-
bezpečením SDD, na základě povolení
Obvodního báňského úřadu v Ostravě
k hornické činnosti, v souladu
s Vyhláškou ČBÚ č. 104/1988 Sb., a zá-
konem č. 61/1988 Sb.

Jako podklady pro zajištění starých
důlních děl sloužily registrační listy
SDD, rekognoskace SDD v terénu, in-
formace poskytnuté Maticí slezskou –
místním odborem v Hradci nad Mora-
vicí a místními obyvateli, katastrální
mapy a informace z katastru nemovi-
tostí o vlastnictví dotčených a soused-
ních parcel, vyjádření vlastníků parcel
a dotčených orgánů státní správy
a místní samosprávy (vyřešení střetů
zájmů) a plány zajištění SDD zpraco-
vaných na základě Zadávací dokumen-
tace MŽP ČR.

Pro zajiš>ovací práce byly stanoveny
v okolí SDD bezpečnostní prostory, kte-

ré byly ohrazeny
a opatřeny výs-
tražnými nápisy,
štola a jámy Sle-
petné 1 až 5 byly
označeny infor-
mačními tabulka-
mi. Po ukončení
zajiš>ovacích pra-
cí na SDD byly
stanoveny lhůty
a způsob provádě-
ní kontrol zajiště-
ných SDD a jejich
bezprostředního
okolí.

U štoly Kajlo-
vec byla odbagrována zemina ze zasu-
ceného přístupu ke štole a z jejího za-
bořeného ústí. Strojovou úpravou vzni-
kl přírodní štolový portál a berma
s rovnou vstupní niveletou, včetně
vysvahovaného předštolního terénu,
který byl snížen asi o 1,2 m. Odkryté
ústí štoly bylo zajištěno kovovou mříží
o rozměru 1,0 x 1,1 m s uzamyka-
telným průlezovým otvorem 0,6 x 0,8
m. Štola byla odvodněna kanalizačním
potrubím. Hornina z odkrytého ústí
štoly byla po dohodě s lesní správou
šetrně rozprostřena na přilehlém svahu

mimo původní středověký štolový od-
val.

Na jámě Slepetné 4 bylo po obvodu
nestabilizované propadliny postaveno
la>ové dřevěné oplocení umístěné na ko-
vových sloupcích. U jámy Slepetné 4
a u zaústění štoly Kajlovec byly umístě-
ny informační tabule se stříškami. Pro-
story a pozemky využívaných parcel by-
ly po ukončení zajiš>ovacích prací uve-
deny do původního stavu. Po dokončení
hornické činnosti bylo ústí štoly a jam
geodeticky zaměřeno.

Dne 18. 12. 2007 byla dozorem inves-

tora provedena prohlídka dokončené
stavby. Přejímací řízení konstatovalo, že
práce byly provedeny podle plánu zajiš-
tění, jsou ve shodě s technickými pod-
mínkami a nemají zjevné vady, nebo ne-
dodělky.

Objevenou štolu Kajlovec, charakteru
vznikající středověké dědičné štoly, lze
bez jakýchkoliv pochyb označit za Hra-
decké báňské unikum. Historie těžby
stříbronosných rud ve Vítkovské vrcho-
vině si jistě zaslouží další terénní prů-
zkum nadějných oblastí v blízkosti
Hradce nad Moravicí. Pozornost pracov-
níků odboru bezpečnosti hornické kraji-
ny se nyní upírá přes moravické údolí ke
kopci Hanuše naproti vrchu Slepetné,
kde mají být další staré jámy, o kterých
se A. Lemberger v 18. st. zmiňoval.

Důl Slepetné poskytoval své bohatství
údělným moravským knížatům. Těší
nás, že i dnes, dávno po vyčerpání stří-
brných zásob, není starobylý důl pova-
žován za nevítanou přítěž a příčinu pro-
blémů, které je nutno řešit neuváženou
likvidací. Jsme rádi, že jsme pomohli ty-
to montánní památky zachovat dalším
generacím. Hradecké unikum – štolu
Kajlovec a důlní komplex Slepetné, vní-
máme na odštěpném závodě ODRA ja-
ko jedinečnou technickou a historickou
kulturní památku s velkou estetickou
hodnotou, zasluhující plné ochrany.

Ing. Radúz Klika

Úprava vstupu do štoly

Zajištěné ústí štoly Kajlovec Oplocení jámy Slepetné 4

Zajištění starých důlních děl na vrchu Slepetné u Hradce nad Moravicí

Ing. Rudolf Tomíček ve své knize popi-
suje, jak probíhala těžba nerostů a je-

jich zpracování, od prvotního rýžování
stříbra a cínu. Připomíná začátky hlubin-
né těžby a následný rozmach dolování
v okolí Horního Slavkova, ale také v Já-
chymově a v Sasku, i pokles dolování

v následujících obdobích. Osou knihy je
báňské zákonodárství a jeho změny,
v poslední kapitole tento vývoj shrnuje.
Zde zmiňuje horní zákon z roku 1854,
báňskosprávní směrnice po roce 1945,
ovlivněné těžbou radioaktivních surovin,
a uvádí další novely horního zákona.

V průvodním slovu o regionální histo-
rii a mincovnictví připomíná prof. JUDr.
Ing. Roman Makarius, CSc., nedávné
750. výročí Jihlavského horního práva
a 700. výročí Kutnohorského horního
práva a vysvětluje, proč Slavkovské
vrchnostenské báňské řády vznikly.

První kapitola vysvětluje základní
souvislosti. Ze stříbra se razily tehdejší
peníze, původně denáry, pak brakteáty,
později za Václava II. se začal razil de-
narius grossus, pozdější groš, tehdy ce-
loevropská „tvrdá měna“. Stát stříbro
potřeboval, a proto král v tomto období
feudalismu, kdy poddaný neměl opustit
svoje panství a byl vlastně majetkem
svého šlechtice, havíře osvobozoval.

Kdo z panství utekl do horních měst, ne-
byl svému šlechtici vydán, měl osobní
svobodu. Horní města pak měla řadu
privilegií a výsad.

Tehdejší stříbrná měna postupně de-

valvovala, nebo revalvovala. Když Kut-
ná Hora těžila třetinu evropského stříb-
ra, tak mohla razit ve své mincově hod-
notnou, v mezinárodním obchodu ceně-
nou tvrdou minci. Prof. Makariem vzpo-
menutý horní zákon Ius regale montano-
rum stanovuje svobodu kutání a důlního
podnikání, určuje organizaci báňské
správy a soudnictví. Král uděloval horní
oprávnění a měl právo na urburu, tedy
poplatek z výnosu dolování, a jediný
měl právo vykupovat vytěžený kov. Ta-
to práva mohl přenést na vrchnost nebo
báňská města. Tak například Šlikové
získali v roce 1520 právo razit mince –
tolary v Jáchymově.

V další kapitole se autor vrací do
Horního Slavkova. Ve městě byl stříbr-
ný důl, jeho chodby po vydobytí slouži-
ly pivovaru, byly znovu objeveny v ro-
ce 1992. Směrem ke Krásnu se těžily
další stříbrné žíly, při jejich těžbě byl
objeven Hubův peň mezi Horním
Slavkovem a Krásnem, nejvýznamnější
cínová lokalita tohoto regionu. (Hu-
berstock, říkalo se mu Hub, nyní je ve-
den jako Huber).

Jan Pluh, majitel panství, přivolal
prospektory z Kutné Hory a než začal
rozšiřovat těžbu, vydal Báňský řád Jana
Pluha z Rabštejna pro stříbrné doly
u Horního Slavkova z roku 1507, který
má 12 článků. Zaujalo mne: „Každý,
kdo podle této svobody bude dolovat
u Horního Slavkova, a> je odkudkoli, má
právo odcházet a přicházet, kdy se mu to
hodí. Pro žádné staré dluhy nemá být za-
tčen. Slavkovští jsou osvobozeni od dě-
dičných poplatků. V mém lese může
každý, kdo užívá dolů, rubat dřevo, po-
věřený perkmistr má právo určovat mís-
to pro hutě, určit, jak se budou využívat
vodní stoky, a každý těžař je povinen

skládat desátek do královské komory.“
Báňský řád Jana Pluha pro cínové do-

ly z roku 1509 je mnohem obsáhlejší,
má 45 článků. Tento správně bez-
pečnostně provozní předpis také určuje

pravidla, kdy na jednom ložisku dobý-
valo několik těžařů. Báňský správce
a přísežní nejméně třikrát týdně profára-
jí všechny šachty a doly, mají na pilířích
mezi jednotlivými doly udělat značky,
aby nikdo z pilíře neubíral, havíři mají
fárat do práce a z práce ve stanovenou
hodinu.

Sázet oheň (aby se žárem hornina
rozpraskala) jde až poté, co se to oznámí
do okolních šachet, kdo jinému pálením
ohně škodu způsobí, například na
výdřevě, zaplatí pokutu. Řád rovněž řeší
pokuty za krádeže nářadí, dřeva a rudy,
určuje, že každé těžařstvo má mít svého
důlního. Podobně podrobně je určeno
mletí a tavení rudy.

Báňský řád Jana Pluha pro stříbrné
doly u Horního Slavkova z roku 1516
má 84 článků, je vidět zpřísňování před-
pisů, důlní má být při každé směně na
dole. Už tehdy se pracovalo na tři smě-
ny, od 4 hodin do 12, od 12 do 20, od 20
do 4 hodin ráno, nevyfárá se dřív, než
důlní „vyklepe,“ to se uchovalo v písni
„Vstávaj Jano hore, na baňu klopajů.“
Kde není nepřetržitý provoz, nepovoluje
se noční směna. Tehdejší důlní mistři
a hu>mistři včetně nižších úředníků sklá-
dali přísahy.

Královský báňský řád cínových dolů
pro Horní Slavkov, Krásno, Čistou
a okolní revíry z roku 1548 má 32 člán-
ků a velmi podrobně vysvětluje práva
perkmistra, určuje mzdy havířů, a tavičů
a mlýnských dozorců a dělníků. Řeší
odškodňování úrazů v dole, Kdo spadl
v jámě, mají mu těžaři téhož dolu dávat
čtyři týdny „nemocenskou.“ Také řeší
přesčasovou práci, zameškané směny
a překážku v práci, například na mlý-
nech museli čekat, až struhami poteče
voda. Truhly povozníků se kontrolovaly

podle kontrolní truhly, aby měly správ-
ný objem.

Báňské řády jsou převzaty z publika-
ce České horní právo, překlad Dr. Ladi-
slav Jangl (1979).

Upřesňování báňských řádů reagovalo
na nepokoje v letech 1517 a 1519
a 1525. Ve slavkovsko-krásenském reví-
ru byl vrchol důlních prací v letech 1520
až 1540, kdy se těžilo 400 až 450 tun cí-
nu ročně, vozil se do Ambergu, kde se
používal k pocínování plechů a do No-
rimberku a do Augšpurku. Z cínu se dě-
lalo nádobí, byl součástí zvonoviny a sli-
tiny, ze které se vyráběly kanóny. Na
Slavkovsku se budovaly se vodní stoky
a razily se dědičné štoly, Schnödova od
roku 1535 a Pluhova od roku 1539.

Báňské řády doplňuje Tomíček citací
lékaře Bruschia, který tehdejší doly na-
vštívil a plasticky popisuje, jak nebez-
pečná a obtížná hornická práce při sáze-
ní ohně, v kouři a horku byla.

V nedalekém Jáchymově se začal ra-
zit tolar, který se stal druhou mincí ved-
le pražského groše. Po porážce českých
stavů ve Šmalkaldské válce v roce 1547
musel jejich velitel Kašpar Pluh emigro-
vat, panství mu byla zabavena a Horní
Slavkov se stal královským horním
městem. V roce 1548 byl nafárán
Schnödův peň, ale očekávání nesplnil,
kovnatost v greisenových pních klesala
z 1,3 až 1,7 % na necelou polovinu.
V roce 1567 postihl Horní Slavkov vel-
ký požár, v roce 1568 došlo k závalům
na Hubově i Schnödově pni. V letech
1587 dosáhla Pluhova štola Hubského
pně, v následujících letech se prohlubo-
valy šachty na úroveň dědičné štoly, tě-
žilo se cca 100 tun cínu ročně. Dolování
zastavila třicetiletá válka. Další těžbu
podporovaly dotace státu až do roku
1776. Rudolf Tomíček vykresluje teh-
dejší stav hornictví, hutnictví a mincov-
nictví v mezinárodním měřítku. Před
půl tisíciletím, v době, kdy jediným po-
mocníkem člověka byla síla vodního to-

ku a v zemědělství na panstvích se pra-
covalo od slunka do slunka, vznikl na
Slavkovsku rozsáhlý „těžebně zpraco-
vatelský komplex“, jehož komplikovaný
provoz se řídil podrobnými báňskými
řády, které dopředu určovaly mzdu za
konkrétní práci, pracovní postupy, vzta-
hy mezi jednotlivými profesemi a způ-
sob řešení sporů mezi jednotlivými stra-
nami a z jejich zásad vychází i báňské
zákonodárství současné.

Myslím, že Tomíčkovo Báňské záko-
nodárství v historii královských horních
měst Horní Slavkov, Krásno, Čistá oslo-
ví vedle montanistů i širší veřejnost.
Ukazuje, že tehdejší společnost byla
mnohem různorodější, než je obecně
známo, že vedle venkova, kde panovaly
feudální vztahy, a menších měst, kde ži-
li řemeslníci sdruženi do cechů, existo-
vala horní města, zapojená do meziná-
rodního obchodu, kde pracovně právní
vztahy byly na mnohem vyšším stupni.
A z jednotlivých článků báňských řádů
lze usuzovat, jak žili a pracovali tehdejší
havíři a hutníci, obyčejní lidé, o kterých
se v kronikách nepíše. Publikace má
152 stran s 16 černobílými fotografiemi
a kresbami, a 20 stran barevných příloh,
kde krom rukopisů vlastních řádů jsou
přetištěny historické mapy a nákresy.
Každá kapitola má německé resumé.
Vydalo ji v počtu 1000 výtisků Město
Horní Slavkov s podporou programu
EU Interreg 3A.
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