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Mezinárodní symposium WISSYM 2011

Paskov - výdušná jáma Paskov - těžní (skipová)

Ve dnech 25. až 27. května 2011 se v historické „uranové“ lokalitě
v městečku Ronneburg, které leží v blízkosti stotisícového města Gera ve spolkové zemi Duryňsko, SRN, uskutečnilo mezinárodní symposium WISSYM 2011. Toto symposium bylo uspořádáno u příležitosti 20. výročí založení podniku WISMUT GmbH, jehož hlavním
posláním je uskutečnění komplexního zahlazení následků těžby
a zpracování uranových rud v bývalé NDR, které bylo prováděno
společným sovětsko-německým podnikem WISMUT SDAG.

ČÍSLO 7

ČERVENEC 2011

Prohlídka starých ekologických zátěží (SEZ)
Hrubého Jeseníku, Rychlebských a Orlických hor
Ve dnech 1. 6. až 3. 6. 2011 se pracovníci úseku ekologie a sanačních prací seznamovali detailně s lokalitami SEZ na severovýchodě naší republiky. Lokality jsou ve správě s. p. DIAMO, o. z. GEAM
– středisko RD Jeseník.
První etapa spočívala v přepravě na místo přenocování v hotelu
Areál Zlatých Hor v roce 2011 a 2008

V Ronnenburgu

O. Z. ODRA OSTRAVA SE LOUČÍ
S NĚKTERÝMI DŮLNÍMI DÍLY
Středisko Povrch odštěpného závodu ODRA, v rámci správy svěřeného majetku zajiš@uje mimo jiné údržbu, opravy, demolice, pronájem a převody nevyužívaného majetku v areálech bývalých černouhelných dolů s ukončenou likvidací důlních děl. K těmto areálům
patří mimo jiné i areály Paskov, Řepiště a Koblov, na kterých se nacházejí hlavní důlní díla: Vtažná jáma Paskov v k. ú. Paskov, Výdušná jáma Paskov v k. ú. Paskov, Jáma Řepiště v k. ú. Řepiště
a Těžní jáma Eduard Urx K–5 – Koblov v k. ú. Koblov. V roce 2007
o převod těchto hlavních důlních děl včetně pozemků a příslušenství
požádala společnost Green Gas DPB, a. s. Tento převod byl po celou

Ing. Michálek na konferenci
Program symposia byl rozdělen do sedmi sekcí ve dvou dnech plenárních zasedání. Poslední den pak byl věnován odborným exkurzím
do celkem třech lokalit – „Oblast Ronneburg“, „Bývalé lokality odkališ@ Culmitzsch a Helmsdorf“ a „Bývalé lokality odvalů v oblasti
Schlema“.
Symposia se zúčastnilo cca 250 delegátů, významnou skupinu tvořili bývalí i současní představitelé federálních a spolkových orgánů
státní správy, kteří jednak v minulosti stáli u zrodu postsocialistické
transformace těžebního podniku na sanační organizaci anebo v současné době reprezentují licenční a kontrolní orgány na všech úrovních státní správy. Další velkou skupinu delegátů tvořili techničtí odborníci z různých věděckých a technických organizací, především
z USA a Kanady, jejichž úkolem bylo na počátku sanačních prací
spolupracovat na konceptu sanace a na technických řešeních dílčích
sanačních akcí. V neposlední řadě je nutno jmenovat i reprezentanty
mezinárodních organizací, především Mezinárodní agenturu pro atomovou energii ve Vídni.
Státní podnik DIAMO, jako dlouhodobý partner německé firmy,
byl přizván nejen k účasti na sympoziu, ale byl zapojenen prostřednictvím Ing. Pavla Vostarka z ŘSP v koordinačním výboru symposia.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

Postup sanace – Culmitzsch

Koblov - těžní jáma Eduard Urx - Koblov K-5
dobu připravován pracovníky o. z. ODRA formou přímého prodeje.
Samotný převod majetku byl realizován během třetího a čtvrtého
čtvrletí roku 2010 a prvního čtvrtletí roku 2011 kupními smlouvami
a smlouvami o zřízení věcného břemene na jednotlivá hlavní důlní
díla. Předmětem prodeje nebyla jen již zmíněná hlavní důlní díla, ale
i ohlubňové (jámové) povaly, pozemky, oplocení, armatury apod.
K uskutečněnému převodu a k historii jmenovaných hlavních důlních děl se podrobněji vrátíme v některém z dalších čísel.
Petr Chudoba

Vzdělávání zaměstnanců DIAMO,
s. p., o. z. ODRA již zahájeno

U Pekina nad městem Zlaté Hory a pod Rejvízem. Večer před návštěvou terénu se skupina věnovala teoretické přípravě spočívající
v informaci o těžebně-geologických podmínkách jednotlivých lokalit
a historii těžby. Přednášejícími byl Mgr. Pavel Veselý (geolog s. p.)
a Ing. Jan Kotris (vedoucí střediska RD Jeseník).
Čtvrteční ráno bylo ještě sychravé, ale během dne se natolik vyčasilo, že hojný pot smáčel čela terénem putujících postav ekologů.
První navštívenou lokalitou byl areál zlatých dolů ve Zlatých Horách
(Hrubý Jeseník), kde probíhají likvidační práce povrchu areálu dolu za
průběžného čištění důlních vod vytékajících v množství okolo 100 l.s–1.
Pod odkalištěm úpravny je vybudován zkušební mokřad na likvidaci základních kontaminantů z důlních (průsakových odkalištních
vod). Mokřad je vybudován v těsném sousedství zamokřeného území
představujícího přirozený mokřadní systém, který je charakteristickou, možno říci školní ukázkou, jak se příroda vyrovnává s pozůstatky lidské činnosti.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

V RÁMCI PROJEKTU ZSDNP č. CZ.1.04/1.1.06/52.00033
Naše společnost se prostřednictvím Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu zapojila do Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost v projektu „Zvyšování kvalifikace a konkurenceschopnosti zaměstnanců oborů v rámci Zaměstnavatelského svazu důlního
a naftového průmyslu“. Získala tak prostředky na zkvalitnění profesního
vzdělávání a zvýšení adaptability svých zaměstnanců na trhu práce.
Díky projektu Vzdělávání zaměstnanců v rámci ZSDNP se umožní
v následujících třech letech 25 svým zaměstnancům odštěpného závodu ODRA, vzdělávat se v kurzech manažerských dovedností.
Projekt bude realizován během tří let ve čtyřech regionech České
republiky: Čechy severozápad, Střední Čechy, Severní Morava, Jižní
Morava. Financován je z grantu Evropské unie, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Pro zaměstnance odštěpného závodu ODRA jsou připraveny kurzy
tzv. „měkkých dovedností“ pro různé úrovně managementu, a to převážně manažerských dovedností v oblastech komunikačních dovedností, řízení změn a vedení týmů.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

Propad Žebračka v roce 2008 a 2011

STRANA 2

Mezinárodní symposium WISSYM 2011
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Ing. Vostarek byl rovněž delegován jako jeden ze spolupředsedajících sekce
č. 6 „Nové využití a následná péče –
Přetvarování hráze – Trünzig

mezinárodní perspektivy II“. Kromě toho byl s. p. DIAMO požádán o přednesení dvou příspěvků „Aspekty využití
bývalých uranových produkčních center
v České republice“, který byl zpracován
a přednesen Ing. Bedřichem Michálkem, asistentem ředitele s. p. pro
mezinárodní spolupráci a rozvojové
projekty, a dále příspěvek autorů Ing.
Jiřího Mužáka, Ph.D. a Ing Vojtěcha
Vokála z o. z. TÚU s názvem „Problematika nakládání s vodami a jejich čištění v souvislosti se sanací ložiskové
oblasti Stráž.“
Součástí symposia je rovněž dlouho-

dobá expozice pro veřejnost, ve které
jsou vedle hornických tradic prezentovány hlavní činnosti a výsledky zahlazování následků dobývání a zpracování
uranových rud zejména v zemích střední a východní Evropy.
DIAMO, s. p., byl vyzván
k přípravě a instalaci jednoho z výstavních stánků
s ideovým námětem mezinárodní spolupráce a využití shromážděných znalostí
v oblasti tzv. „dobývacího
cyklu uranu“ prostřednictvím mezinárodního školícího střediska „WNU –
School of Uranium Production“, které je provozováno v s. p. DIAMO. Ideový návrh, textová i obrazová část byly zpracovány
RNDr. Janem Trojáčkem, vedoucím
mezinárodního školícího střediska,
a Ing. Pavlem Vostarkem, vedoucím
odboru ekologie ŘSP. Pro výstavu byly
sestaveny čtyři výstavní panely, které
byly zaměřeny na následující okruhy:
„Současné aktivity DIAMO, s. p“
a „Využití financování z fondů EU pro
odstraňování starých zátěží“. Další dva
panely byly věnovány projektu „WNU
– School of Uranium Production“. Grafická a tisková produkce výstavních panelů pak byla uskutečněna ve spolupráci s firmou Allowance, s. r. o., Praha.
RNDr. Jan Trojáček

místní vodoteProhlídka starých ekologických zátěží (SEZ) do
če. Ložisko bylo
v roce
Hrubého Jeseníku, Rychlebských a Orlických hor objeveno
1957 a těžba zde
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Standardně byl navštíven propad důlních prostor na lokalitě „Žebračka“.
Měli jsme možnost porovnat stav lokality z poslední návštěvy v roce 2008 a nyní. Je vidět, že do propadliny se dostá-

skončila v roce 1968. Celkem zde bylo
vytěženo 405 t uranu (včetně ztrát).
Mgr. Veselý zde zahájil vzorkařskou
činnost a začal plnit služební vůz typickými horninami („šutry“) pečlivě
popsanými a zabalenými do speciálních papírových pytlíků. Vzorky se

Pátek začal na lokalitě Nebeská
Rybná. Jedná se o rudní výskyt otevřený v roce 1954 průzkumnými díly o celkové délce 616 m. Lokalita byla prohlášena za neperspektivní.
Malé ložisko uranu Říčky nedaleko
Velké Zdobnice bylo objeveno vyhledávacím průzkumem v roce 1954 až 1958
a podrobný průzkum probíhal až do roku 1964. Celkem bylo vyraženo cca
2200 m horizontálních důlních děl

Výtok ze štoly č. 3 Zálesí

Zavalené ústí štoly Kamenec
vají různí zlatokopové. Vzhledem k tomu, že strop neustále opadává, je to pro
nezvané návštěvníky velmi nebezpečné.
Po lokalitě neuranové, avšak po ekologické stránce zajímavé a tradičně navštěvované se skupina pod vedením
Ing. Jana Kotrise a Ing. Vladimíra
Zazděná štola Klášterec

stávají součástí geologických sbírek
s. p. DIAMO. Vzhledem k poučení,
kterého se všem dostalo v předvečer
exkurze, toužili všichni spatřit i místa
štol č. 1 a 2 a rovněž místa hlavních
šurfů a propadů komínů. Toto přání
bylo vyslyšeno a zbytek dopoledne byl

a 18 m šachtic. Vypočtené zásoby v kategorii C2 zde jsou 230 t.
Poslední navštívenou lokalitou byl
rudní výskyt Kamenec. Zde se opět
osvědčilo terénní vozidlo a účastníci byly ve dvou vlnách dopraveni ke štole
a odvalu štoly č. 15. Množství likvido-

Odval Kamenec

Vzdělávání zaměstnanců DIAMO, s. p.…
čových dovedností profesionálního manažera v oblasti komunikace, řízení lidí
V průběhu května byl projekt na o. z. a týmů, řízení změn a motivace osob.
ODRA úspěšně zahájen dvěmi mana- Hlavní doménou je nácvik, řešení a analýza praktických situací z denní praxe manažera.
Průběh samotných kurzů je
vzdělávací agenturou TSM,
s. r. o. veden na profesionální
úrovni a ohlasy proškolených
manažerů jsou velmi pozitivní.
Další manažerské kurzy budou
probíhat opět na podzim tohoManažerské dovednosti - pro vyšší management:
to roku a během následujícího
Ing. Josef Jašek, Ing. Stanislav Tomeček, Ing.
roku.
Pavel Kaša, MBA, Ing. Pavel Fasolo, Ing. Josef
Havelka a lektorka Mgr. Šárka Kociánová
Ing. Jitka Neuwirtová
DOKONČENÍ ZE STR. 1

žerskými kurzy – Vedení
týmů a Manažerské dovednosti pro vyšší management, které proškolila
vzdělávací agentura TSM,
s. r. o., Vyškov.
Vzdělávací
aktivity
v oblasti manažerských
dovedností jsou zaměřeny
především na rozvoj klí-

V

Vedení týmu: Lektorka Mgr. Šárka Kociánová,
Pavel Dokoupil, Ing. Milan Bača a Ing. Jiří Králík

e dnech 24. – 26. května 2011 se
v prostorách Klubu kultury a Reduty v Uherském Hradišti uskutečnila
v pořadí již 14. konference Sanační
technologie, tentokrát pod záštitou
PhDr. Ivo Hlaváče, náměstka ministra
životního prostředí.
Konference byla oficiálně zahájena ve
středu 25. května 2011 v Klubu kultury
předsedou organizačního výboru doc.
Ing. Jiřím Burkhardem, CSc., z VŠCHT
Praha, který přivítal přítomné hosty
a všechny účastníky konference a seznámil s programem celé konference. V neposlední řadě pozval všechny přítomné
na jubilejní SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV, které se uskuteční v květnu
příštího roku v Třeboni. Po úvodním
slovu následovalo vystoupení Ing. Karla
Bláhy – ředitele odboru ekologických
škod a environmentálních rizik MŽP,
Ing. Charvát

který omluvil PhDr. Ivo Hlaváče, jež se
z důvodu pracovního zaneprázdnění nemohl konference zúčastnit. Ing. Bláha
se ve svém krátkém vystoupení zmínil
o současné situaci na MŽP, jeho restrukturalizaci a nezapomněl pochopitelně ani na pár slov o „superzakázce“,
jejíž výběrové řízení je stále v běhu, ale
na výsledek si budeme muset ještě nějaký čas počkat. V úvodním bloku pak
ještě zazněla slova doc.
Ing. Milana Pospíšila,
CSc., prorektora pro vědu
a výzkum VŠCHT Praha,
který vyzdvihl spolupráci
firem z praxe s vysokými
školami, dále pak vystoupil prof. Dr.
Ing. Jiří Maryška, CSc., z Technické
univerzity v Liberci a na závěr úvodního
bloku přivítal účastníky konference starosta města Uherské Hradiště Květoslav
Tichavský.
Po úvodním bloku již následovala odborná část přednášek, ve kterých vystoupili
zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva životného prostredia
SR, vysokých škol a sanačních firem. Sanační technologie XIV se díky účasti
zástupců Ministerstva životného prostredia SR a taky
jednoho zástupce zahraniční
sanační firmy staly opět kon-

Vranky (tento zástupce vedoucího střediska a znalec lokalit se perfektně zhostil rovněž funkce terénního řidiče) rozjela na lokalitu malého ložiska uranu Javorník – Zálesí.
Kulturně ekologickou vložkou cestou
do Javorníku byla návštěva Velkého mechového jezírka ve vrcholové části hřbetu Jeseníků mezi Zlatými Horami a městem Jeseník – Rejvíz. Jezírko zadumaně
hledí z rašeliníku a odráží okolní stromy,
mezi kterými je přírodní zvláštností borovice blatka. Rašeliniště o rozloze 350
ha vzniklo v době poledové a je vyhlášenou národní přírodní rezervací, jejíž vysoká hodnota vznikla souhrou geologických podmínek a klimatu.
Prohlídka lokality Zálesí začala
u ústí štoly č. 3, kde vytéká důlní voda
v množství cca 15 l.s–1 a je odvedena
ferencí s mezinárodní účastí, čemuž odpovídal i vysoce odborný program. Jako
příklad lze uvést vystoupení Martina
Pluma ze společnosti Terreco BV, Geleen, Netherlands, který ve své přednáš-

ve znamení víceméně obtížné terénní
obchůzky.
Odpolední rozloučení s Rychlebskými horami bylo na lokalitě Jelení Vrch
u Bílé Vody. Díky terénnímu vozidlu se
skupina přepravila ke štole č. 2 s odvalem. Ložisko bylo objeveno v roce 1958
emanačním průzkumem. Těžba byla
ukončena v roce 1964. Celkem zde bylo
vytěženo 11,9 t uranu. Celkový výtok ze
štoly lze odhadnout na 3 l.s–1. Auta se
plnila vzorky, fotoaparáty cvakaly.
Následoval dlouhý přejezd do podhůří Orlických hor na poslední čtvrteční
lokalitu Klášterec. Podvečer nedaleko
Zemské brány na Divoké Orlici je poetický. Nově zrekonstruovaný most přes
řeku (2004) je výchozím místem k přírodní rezervaci (88 ha) vyhlášené v roce
1987 a také k zazděné průzkumné štole
na uran. Ražba cca 20 m dlouhé štoly
byla zahájena v roce 1954 a ukončena
byla, když se 10 m za tektonickou poruchou nepotvrdilo zrudnění.
Den skončil ubytováním v hotelu Rokytenka v Rokytnici v Orlických horách.

Rašeliniště

cího poznání námi spravovaných míst.
Obrázky a texty závěrečných zpráv nenahradí fotografickou pamě@.
RNDr. Karel Lusk

zentací nazvanou „Zpracování ma- rockový sbor Svatý pluk a své velmi
tečných louhů po krystalizaci kamence kvalitní vystoupení prezentující zcela
v procesu sanace horninového prostředí nové pojetí silové akrobacie předvedla
po chemické těžbě uranu“. Ve své před- dvojice talentovaných mužů s buřinkou
nášce seznámil přítomné s novou tech- DaeMen. Pro všechny účastníky konfenologií, která byla uvede- rence pak byla zcela určitě velkým přena do provozu v závěru kvapením nečekaná „kulturní vložka“
roku 2009 a s jejíž pomo- v podání dvou přímých účastníků konfecí bude možné z ceno- rence. Za doprovodu hudby a bubnování
manské zvodně ročně vy- RNDr. Petra Vohnouta z MF ČR, zatanvádět 60 – 80 tisíc tun čila nádherné břišní tance RNDr. Jiřina
rozpuštěných látek při roční produkci Macháčková, Ph.D. z firmy AECOM
cca 200 000 m3 neutralizačních kalů. CZ, s. r. o., Liberec. Oba za svůj výkon
Našeho podniku se na Sanačních sklidili bouřlivý potlesk, a myslím si, že
technologiích XIV úzce dotýkala ještě tento potlesk patřil i celé konferenci Sajedna prezentace, a to „Aktualizovaná nační technologie XIV.
analýza rizik pro lokalitu Důl chemické
Ing. Kamil Prokeš, o. z. ODRA
těžby o. z. TÚU, DIAMO, s. p.“,
kterou přednesl RNDr. Zbyněk
RNDr. Macháčková a RNDr. Vohnout při
Vencelides, Ph.D. z firmy
svém „exotickém“ vystoupení
Ochrana podzemních vod,
s. r. o., Praha.
Vysoce kvalitnímu odbornému programu konference Sanační technologie XIV odpovídala i kvalita společenského večera v prostorách zrekonstruovaného historického objektu
Reduta. Tradičně zde vystoupila
cimbálová muzika Hradiš@an,

SANAČNÍ TECHNOLOGIE
XIV – UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ce s názvem „Terreco-ekologická řešení, která mají ekonomický smysl“, představil metodu PuriSoil, což je in–situ
technologie dekontaminace horninového prostředí. Tento patentovaný systém,
jehož podstatou je především bioaktivní
vrstva, byl zástupcem Terreco BV prezentován na konkrétních, ukončených
sanačních projektech. Technologie PuriSoil byla s úspěchem použita jak v průmyslových areálech, tak v obytných zónách a jedná se vždy o řešení „šité na
míru“, a to s pevnou cenou a garantovanými výsledky.
Za DIAMO, s. p. se konference Sanační technologie XIV zúčastnili zástupci ředitelství a odštěpných závodů
ODRA a TÚU. Ing. Jiří Charvát z o. z.
TÚU pak na konferenci vystoupil s pre-

vaného kovu na lokalitě včetně ztrát bylo 5,2 t. Poslední vzorky, poslední společné foto a domů. Oběd ve vesnické restauraci na okraji Žamberku. Za mostem nás chránil hromosvod u rodného
domku Prokopa Diviše.
Odborné exkurze tohoto charakteru
jsou nejvhodnější formou dlouhotrvají-
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ODRA team

Povzbuzování teamu

O D B O RY
ZDE UVEDENÉ MATERIÁLY

VYJADŘUJÍ NÁZORY ODBORÁŘŮ
A NEMUSEJÍ SE SHODOVAT
S NÁZORY REDAKCE

Karel Otmar
Zemřel 18. května po dlouhé těžké nemoci ve věku 65 let. Byl jedním z pamětníků,
kteří stáli u začátků těžby uranu v oblasti Hamr – Stráž pod Ralskem. Nastoupil v roce
1968, pracoval na dopravě, později na vrtném úseku, většinou jako jeřábník, až do roku
2008. S jeřábem to opravdu uměl. Byl to kamarádský, vtipný a pracovitý člověk, který
měl rád přírodu. Bude nám chybět.
Čest jeho památce!
Spolupracovníci a kamarádi

Ostraváci – družstva o. z.
ODRA, druhý snímek zachycuje, jak se závodnice o. z. GEAM
vzájemně povzbuzovaly. Na třetím
snímku před halou stojí družstva ŘSP.
Závodníky o. z. TÚU se nepodařilo se-

DIAMO Cup 2011
Vracíme se, jak jsme v minulém čísle
slíbili, k bowlingovému utkání, které se
uskutečnilo 7. května v liberecké
Tipsport aréně. Na prvním snímku jsou
ŘSP team

hnat do jednoho houfu. Poslední snímek
je z Adély v Hamru, Ing. Tomáš
Rychtařík a Vilda Válek předávají Putovní pohár odštěpných závodů Bohdanu Štěpánkovi z vítězného o. z. GEAM
Dolní Rožínka.

Předávání poháru

František Šulc
Zemřel 31. května po těžké nemoci ve věku nedožitých 63 let. Pracoval v naší firmě
v Hamru a Stráži pod Ralskem jako ekonom od roku 1980 do roku 2001. Pan František
Šulc měl velkou zásluhu na fungování vodáckého oddílu Přetejk ve Stráži pod Ralskem
a na pořádání vodáckých dětských táborů i dovolených pro dospělé. Této činnosti se
věnoval doslova do posledního dne svého života. Odešel v něm gurmán a autor osobité
kuchařky, vášnivý čtenář s velkým literárním přehledem, kytarista samouk, po němž
zbyla kapela, pár autorských písniček a v mnoha z nás přehršel vzpomínek a prožitků
z krásně nekončících muzikantských seancí.
Čest jeho památce!
Kamarádi a bývalí spolupracovníci

Eva Schreyerová

Putování za pohádkou je
neodmyslitelnou tradicí již
po mnoho let. Jen málo pamětníků si
vzpomene, že se za pohádkou putovalo
v osmdesátých letech, kdy tuto akci or-

viště strážských chovatelů drobného zvířectva patří také po mnoho
let neodmyslitelně k pohádkovému putování. Děvčata z oddílu odbíjené se postarala o indiánské ležení a pomalovala

Ohlédnutí za „Pohádkou 2011“

Putující děti

ganizovali pracovníci kulturního domu
ve Stráži pod Ralskem. Po několikaletém přerušení byla tato tradice obnovena

U perníkové chaloupky

Zemřela 5. června po vážné nemoci ve věku nedožitých 60 let. Od roku 1977 byla zaměstnána dlouhá léta na kádrově personálním úseku na Chemické úpravně ve Stráži. Po kratším
období v Hornické zdravotní pojiš@ovně nastoupila v roce 1998 na ředitelství státního podniku ve Stráži pod Ralskem, kde pracovala až do svého posledního dne na ekonomickém úseku
jako účetní. Byla dlouholetou členkou odborů, kde působila i ve výboru. Svoji práci vykonávala zodpovědně a svědomitě. Byla dobrou spolupracovnicí i milou kamarádkou.
Čest její památce!
Spolupracovnice a bývalí kolegové

Jan Folprecht
Zemřel po těžké nemoci 16. června. Narodil se 26. 4. 1945, vyučil se elektromechanikem
(1962) vystudoval SPŠ elektrotechnického směru v Liberci (1966).
Pracoval na Geologickém průzkumu na karotáži, v letech 1978 - 1980 vystudoval
postgraduál na přírodovědecké fakultě UK, zaměřený na geofyzikální měření. Patřil mezi
nejlepší operátory karotáže. V letech 1988 až 1991 pracoval na Středním odborném učilišti
v České Lípě. Pak pracoval ve Stráži pod Ralskem, střídavě na TÚU a ŘSP na hospodářském
úseku, kde měl na starosti budovy a pozemky. Do důchodu odešel v květnu 2009. Byl to
zodpovědný pracovník s velkým odborným přehledem. Rád hrál tenis a věnoval se rybaření.
Zůstane v našich srdcích jako dobrý kamarád, který nezkazil žádnou legraci.
Čest jeho památce!
Kamarádi a spolupracovníci

Vodník

Dětské rybářské závody
Rybářské závody

Dne 28. 5. 2011 se ve Stráži pod
Ralskem na Rašelině konaly tradiční
Dětské rybářské závody. Účast 55 záKonalo se 13. až 15. května 2011
v Harleenu. Náš hornický spolek ze
Stříbra, společně s hornickými spolky
z Příbrami, Plané, Sokolova a Mostu se
zúčastnil dalšího evropského hornického setkání. Řeknete si Holandsko, tam
snad ani šachty být nemohou. Jenže na
přelomu 19. a 20. století zde těžilo černé
uhlí dvanáct velkých závodů, jámy měly
hloubku od 180 do 900 m. V roce 1973
byla těžba ukončena a všechny uhelné
areály byly zlikvidovány. Byla zachována jediná původní těžní budova dolu se
strojovnou. V současné době je zde hornické muzeum. Hornické spolky v Holandsku nejsou. O areál bývalého dolu
se starají bývalí horníci, dnes ve věku
65 až 75 let.
V sobotu jsme si během dne prohlédli

vodníků byla překvapivě vysoká. Z tohoto počtu jich bylo po dvouhodinovém
chytání 33 úspěšných a mohli se připravit na přeměření úlovků. Po vlastním rybaření byla přestávka, kdy se závodníci
stihli posilnit vuřtem, doplnit tekutiny
a zakousnout buchtu. Po přestávce se již
všichni nedočkavě těšili na druhou část
závodů, kdy přišly na řadu disciplíny na
suchu. Například shazování plechovek,
hod na cíl, poznávání ryb, šipky a mnoho dalších. Elán v dětech byl veliký, nebo@ věděly, že i když neobstály v lovu,

mohou předvést svoji šikovnost právě
tady. Po skončení těchto soutěží vyplnil
chvíle čekání na výsledky p. Šimek
s velmi zajímavou ukázkou výcviku psů.
Děti byly nejen poučeny, jak se mají
k pejskům chovat, ale na vlastní oči viděly i ukázku záchrany tonoucího. Další
chvíle zpestřila paní Stirčáková se svým
pejskem a všechny pobavila i tím, jak
umí pes krásně počítat. Po bouřlivém potlesku, který patřil pejskům a jejich páníčkům, mohl nastat čas na vyhlašování
výsledků. Děti převzaly diplomy, krásné

13. evropské hornické setkání v Holandsku
centrum města Harleen a hornické muzeum. Moderní město se 100 000 obyvateli je celé v zeleni, po hornictví ani
památky. V podvečerním čase bylo
slavnostní zahájení celého setkání, do
evropského sdružení byli přijati zástupci
Slovinska a pořadatelé minulého setkání, Ma[aři, předali Holan[anům evropskou hornickou standartu.
Příštím pořadatelem hornického setkání budou v roce 2013 slovenské Košice, banícké spolky zde fungují a na
rozdíl od Holandska a Ma[arska jsou na
Slovensku zachované početné hornické
památky.
Potěšilo nás, že 14. setkání hornických měst vloni ve Stříbře bylo od na-

šich kolegů chváleno a našim hornickým kamarádům za toto uznání velice
děkujeme.
V neděli dopoledne jsme si prohlédli
historické centrum města Aachen, neboli Cáchy, kde jsme byli ubytováni. Je to
historické korunovační město římských
císařů a králů, byl zde korunován císařem římský král Karel IV. V nádherné
městské radnici je umístěna jeho socha
v životní velikosti v plné zbroji a v místní katedrále byl náš král Karel IV. korunován.
Po obědě jsme se vrátili do Harleenu,
kde se hornické spolky z Ma[arska, Polska, Slovenska, Čech, Německa, Holandska, Francie, Rakouska, Slovinska a Bel-

v r. 1993, kdy titíž lidé za přispění mnoha dobrovolníků opět zorganizovali Putování za pohádkou. Tehdy u obnoveného putování významně pomohl i dětský
oddíl „Výři“, který později po ukončení
činnosti samostatného kulturního střediska vzal organizaci pohádkového putování na svá bedra. Tak jako po mnoho
let i letos jsme se setkali s „Perníkovou
chaloupkou“ (MŠ Dubnice), dvěma stanovišti DVÚ Hamr, „Vodníkem“ (SDH
Stráž pod Ralskem). Na dvou stanovištích byli „Výři“, hlavně jejich drak
naháněl dětem patřičnou hrůzu. Stanoa hodnotné ceny a spoustu sladkostí. Nejen díky hezkému počasí, ale hlavně zásluhou všech, kteří pomáhali vedoucímu
dětského oddílu panu Radku Krpešovi
při organizování závodů, můžeme říct,
že se letošní ročník opravdu vydařil.
Velký dík patří také Základní odborové
organizaci o. z. TÚU, Odborové organizaci s. p. DIAMO Důl Hamr I a všem
dalším sponzorům, bez nichž by si děti
neodnesly krásné ceny, plná bříška a pusy zmazané od zmrzliny.
MO ČRS Stráž pod Ralskem
gie seřadily k hornické parádě. Hornický
průvod za účasti místních obyvatel prošel
centrem města. Před radnicí bylo závěrečné defilé. Nakonec
byly předány spolkům
na hornické zástavy stuhy 13. setkání.
Po
slavnostním
ukončení akce se nebe
zatáhlo a přišla pěkná
průtrž mračen.
Poté
následovala
únavná cesta domů.
Myslím, že jsme na
evropském
setkání
úspěšně reprezentovali
naše královská horní
města a české hornické
spolky.

dětské tváře pestrými barvami. Na fotbalovém hřišti si děti tradičně ověřily svoji
dovednost s míčem. Přímo u cíle bylo
nové stanoviště zaměstnanců České pošty a také příjemné překvapení pro děti –
Aquazorbing (chůze v míči na hladině),
které připravila příspěvková organizace
PANDA SPORT. V cíli již na děti čekalo jako tradičně opékání buřtů a předání
pamětních listů pro všechny účastníky
putování. Počasí letos dětem mimořádně
přálo, což se významně projevilo i na
velké účasti. Na startu bylo zaregistrováno přes 600 účastníků.
Organizátoři „Putování za pohádkou“
děkují všem zúčastněným na stanovištích, kteří pomohli vytvořit pěkné
příjemné prostředí pro děti, dále městu
Stráž pod Ralskem a odborovým organizacím o. z. TÚU a s. p. DIAMO za finanční příspěvky na tuto akci. Chceme
také poděkovat příspěvkové organizaci
PANDA SPORT za významnou pomoc
na startu a v cíli putování.
Za organizátory
„Putování za pohádkou“
Ing. Petr KřesMan
fotografoval Vilda Válek
Zdař Bůh!
Karel Neuberger 1. místopředseda
hornického spolku Stříbro

Drezína
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Budování oplocení v Křižanech

Křídlatka u bývalé vodárny

Rekultivace pod Severem

Další rekultivace na o. z. TÚU Stráž p. R.
O „S“ platu na Křižanech jsme psali
v minulém čísle, dnes se k němu vracíme fotografií, na které rekultivační skupina buduje oplocení. S Ing. Helenou
Valapkovou jsme také kontrolovali „jak
stromečky rostou“ na dalších rekultivovaných místech. Pod bývalou šachtou
Sever stojí již vzrostlé stromy, vysazené
v první etapě rekultivací v roce 1996,
ale na části svahu se neuchytily, a tak na
ně navazuje nová výsadba z let 2003 až
2006, jeden nový stromek je ohnutý, má
průvodkyně ho rovná. Pod Severem je
zřetelné, jak právě vyrašené listy se-

žehly květnové mrazíky, listnáče se pomalu vzpamatovávají, některé byly mrazem zasaženy hodně, další o dva metry
dále, skoro vůbec ne.
Jedeme pod Starou Lužici na bývalé
VP 5, na místě po perkolačním platu na
písčitém svahu od minula borovičky moc
nenarostly, ale všechny se drží, pomalu
žádná neuschla, náletových travin mezi
borovičkami je minimum. To už neplatí
o kus níž v údolí přímo pod Gestou.
Z loňska si pamatuji modřínek, poškozený vytloukáním srnce, jedna řada větviček je nyní uschlá, ale špička se zelená.

Radnice – bývalý horní úřad

R

udolfovští jsou ve svých renesančních krojích na setkáních hornických měst a obcí nepřehlédnutelní, proto
jsem se v sobotu 4. června 2011 na jejich
slavnosti vypravil. Konaly se k 12. výročí zahájení hornických slavností a k 10.
výročí založení Spolku přátel Rudolfova. Rudolfov má asi 2 400 obyvatel, leží
8 km od centra Českých Budějovic, které se směrem k němu rozrůstají, ale Rudolfovští se necítí být „Takybudějičáky“, ale našli svoji vlastní identitu.
První zmínka o Rudolfovu je z roku
1385. Byla nalezena bohatá naleziště
stříbra, vrchol těžby byl za Habsburků,
Ferdinanda, Maxmiliána a Rudolfa II.,
který tehdejší hornickou osadu povýšil
roku 1585 na horní město se všemi náležejícími právy a pojmenoval ho po sobě.
V té době Rudolfov spolu s Jáchymovem a Kutnou Horou zajiš@oval většinu
těžby stříbra v monarchii. O hornické
minulosti Rudolfova psal v minulém
čísle jeho historik Vratislav Klabouch.
Rudy postupně ubývalo, doly byly zavaleny ve třicetileté válce, slávu zdejšího
hornictví se již nepodařilo obnovit. Jenže 40 let byl Rudolfov stejně důležitý
jako sousední České Budějovice, a proto se k jeho dávné hornické slávě a ke
svému zakladateli nyní Rudolfovští vracejí. Z té doby zůstala radnice – bývalý
horní úřad, kostel sv. Víta, který se
opravuje a ve kterém je v kostelní lodi
nový zvon. Pro veřejnost byla zpřístupněna část dědičné štoly sv. Eliáše v blízkém Úsilném a vytyčena hornická naučná stezka.
Příbramští hutníci – olováři

Okousaný modřín
Přes silnici na Novou Lužici je závora, na cestě do Ocasova také, cyklisté
ale mohou pohodlně projet. Brána se
otevírá, odbočujeme vlevo a nahoru. Zastavujeme se u oplocenky, míjíme modříny na odvalu Lužice, ty se prořezávaly
a jsou z nich kůly na „S“ platu.
Ve vzrostlém lese je průsek, zde se
v 70. letech vrtaly průzkumné vrty. Jelikož se tehdy průzkumné vrty nepažily
železnou kolonou až do nepropustných
prachovců, bylo nutno provést jejich retamponáž. Vrtná souprava se před několika lety nastěhovala na vrt, ten převrtala a zatamponovala cementem, aby bezpečně oddělila cenomanskou a tu-

Vlevo rudolfovský Rudolf II.

Rudolfovské hornické slavnosti
Tančící permoníci

Modřínky po retamponáži
ronskou zvodeň. I tahle podlouhlá mýtinka je zrekultivována, vyrůstají na ní
modříny.
Poslední zastávkou je již zesvahované
místo, kde nad Lužicí stála vodárna.
Z jednoho z početných ochranných tubusů vykukuje zelený list letos vysazeného
doubku, ale vzadu roste něco většího.
Je to křídlatka, invazní rostlina, která
se šíří hlavně kolem toků. „Tu nestačí
uříznout, ale bude nutno ji ještě postříkat Roundupem,“ říká Ing. Valapková.
Je zřejmé, že rekultivační práce probíhají opravdu důkladně.
Dole je vidět prázdná plocha Lužice.
Likvidaci jejích jam a později likvidaci
z Plané, z Chodova, nejpočetnější byla
jako obvykle Příbram, spolek Prokop,
spolek Řimbaba, Cech příbramských
horníků a hutníků, nejstarší Cech hutníků
a olovářů, z Ostravska přijela Stonava
a Landek, ale nad černí hornických uniforem převažovaly pestrobarevné kostýmy domácích. Oficiální průvod zakončoval císař s hraběnkou na koních. Až při
prohlížení fotografií jsem si všiml, že rudolfovský Rudolf II. se císaři na nejznámějším vyobrazení opravdu podobá.
Děti rýžovaly zlatinky, kováři kuli,
šermíři z SHŠ Berit srdnatě bojovali,
skupina Calyculus předvedla renesanční
tance, skupina Sanyah orientální tance,
sokolníkovi, co jsem ho sledoval, žádný
pták neulétl. Na jarmarku mi před nosem utekl vyřezávaný malý žebřiňák za

Malebný průvod

povrchových objektů jsem zachytil na
zdejších stránkách v minulých letech.
Na zpáteční cestě míjíme dvě party pomalu šlapajících a jarem se kochajících
cyklistů. Romantické krajině už znovu
dominuje středověký hrad Děvín.
Otto Hejnic

Zpravodaj z Tišnova
Vyšel 29. Zpravodaj mineralogických
expozic v Tišnově. Na tuto burzu, konanou 29. dubna až 1. května 2011, jsme
vás v našich novinách zvali. Zpravodaj
má 32 stran, je celobarevný, obsahuje jako obvykle krásné fotografie minerálů,
většinou krystalů, které byly k vidění na
47. burze v Mnichově. Dále v něm najdete seznam vystavovatelů, nabídku mineralogických časopisů, inzeráty ubytování
a firem a dále kalendář českých a evropských mineralogických burz, například
burza v Příbrami, v domě kultury, se koná v sobotu 17. 9. 2011.
Uveřejněná písnička s notami je tentokráte z Ostravska, o hornickém koníkovi,
který v šachtě tahal vozíky. Přijemným
překvapením pro mne je, že Tišnovští začínají ve Zpravodaji uveřejňovat úryvky
z knihy Havíři od Františka Zpěváka, která vyšla v roce 1946. Povídka 1. šichta
popisuje návštěvu kreslíře Karla Hojdena
v podzemí Březových Hor a je doplněna
jeho ilustracemi. Zachycuje v plné kráse
starý havířský slang, který spolu s rudnými doly jako celek zanikl. Pamatuji si
s určitostí, že hunt je vozík a fart žebřík,
že šála se říkalo těžní kleci jsem odvodil
z textu, ale u řady hornických názvů jsem
se musel poradit se slovníčkem, otištěným za povídkou.
Jarní burzy se zúčastnilo 262 vystavovatelů, přišlo kolem 8000 návštěvníků.
Jménem pořadatelů, mezi kterými najdeme naše bývalé kolegy Ing. Sučka a P.g.
Šenka, zvu naše čtenáře na již 71. podzimní mezinárodní expozici minerálů,
která se koná v Tišnově 4. až 6. listopadu
2011.
Otto Hejnic

URGP 3
Dnešní zglobalizovaná společnost je
zaměřená na konzum, na dnešek. Objevování minulosti při hornických i dalších historických slavnostech připomíná, že odněkud přicházíme, že tu nejsme
jen pro sebe, že život má ještě nějaký
vyšší smysl.
Jádro většiny našich spolků tvoří pamětníci, bývalí horníci a štajgři, kteří
kdysi fárali, vracejí se ke svým dědům
do 19. století. Rudolfovští ve svých
krásných pečlivě vypracovaných renesančních kostýmech, které obzvláště
slušely paním a dívkám, připomínají
hornickou slávu 16. století. Napočítal
jsem na 40 dospělých a vedle nich přes
dvacet malých Rudolfovských permoníků, kteří také na pódiu vystoupili.
Rýžování zlata

Po deváté vystoupila kapela Turdus
hrající písně ze středověku. Oficiální zahájení se zúčastnili a promluvili MUDr.
Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje, starosta Rudolfova Vít
Kavalír, zástupci hornických měst Příbrami, Chodova, kde se bude na podzim
konat setkání hornických měst a obcí,
Jihlavy, ze které přijeli také tamní malí
havíříci. Byl přivítán císař Rudolf II., jemu zatančili malí Rudolfovští permoníci
a v následné scénce byla žertovně rozebrána nechu@ císaře oženiti se, i když
s přítomnou hraběnkou Stradovou měl
několik dětí.
Průvod zahajovali bubeníci, nepřehlédnutelní byli havíříci z Jihlavy, šli
v něm horničtí kamarádi ze Stříbra,

620 Kč. Pomáhali hasiči, zahrádkáři,
škola, do slavností se zapojilo celé město. V kostele odpoledne vystoupili Třeboňští pištci a smíšený sbor. Nejzasloužilejší místní dostali vyřezávané Rudolfovské Permony. Komu udělit České
Permony, o tom na místní radnici rozhodovalo koncilium Sdružení hornických
a hutnických spolků ČR. Pět těchto ocenění za montanistickou spolkovou činnost bude uděleno 17. září v Chodově,
na setkání hornických měst a spolků.
Na opravdu podařené Rudolfovské
hornické slavnosti se usmívalo slunce.
Doufejme, že pěkné počasí bude i na
Prokopské pouti v Příbrami, 25. a 26.
června.
Otto Hejnic
Rudolfovský prapor

Vychází odborný hornický časopis
Uhlí, Rudy, Geologický průzkum. Z obsahu: Prof. Ing. Slivka – Perspektivy báňského školství v ČR. JUDr. Dušan Vilim
– Vyvlastňovanie majetka podla banského zákona Slovenskej republiky. RNDr.
Jaromír Starý a RNDr. Jaroslav Novák –
Zdroje uranových rud v ČR a jejich perspektiva. Ing. Martina Mokrišová, Ing.
Ján Petrovič a Ing. Lubomír Čačaný –
Význam podzemních zásobníků plynu
pro Slovensko. Ing. Josef Bernard, Ing.
Vratislav Řehoř a PaedDr. Josef Velfl –
Historie těžby na Příbramsku. Ing. Vlastimil Neliba – 50 let od havárie na Dole
Dukla. Dále najedete rubriky: Z našich
revírů, Hornictví ve světě a Aktuální informace.
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