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Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

chtěl bych Vás co nejsrdečněji pozdravit na počátku roku 2012
a poděkovat Vám za práci odvedenou v roce 2011. Minulý rok byl na
našem podniku rokem zavádění nového informačního systému. Příprava a vlastní realizace zasáhly snad všechny pracovníky našeho
státního podniku a nový systém přinesl a do budoucna přinese nový
styl práce, a to především v ekonomické oblasti.
Náročnou práci představovalo především zmapování procesu v oblasti finančního účetnictví, plánování, prodeje, materiálového hospodářství a evidence majetku.
Je třeba ocenit všechny pracovníky, kteří se v krátkém čase museli
seznámit s možnostmi nového systému a definovat nové postupy,
principy a procesy.
Organizačně náročné vzhledem k velikosti našeho podniku bylo
i proškolení uživatelů SAP a následné převedení informací ze stávajícího systému do nové soustavy. Vzhledem k tomu, že od října minulého roku byl spuštěn ostrý provoz první části projektu, chtěl bych
poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří se na zavádění nového
systému podílejí.
Vím, že se jedná o vysoké pracovní nasazení a velice si vážím toho, že jsme i přes některé provozní nedostatky tento úkol zvládli. Tak
jako v loňském, tak i v roce letošním nás při zavádění další etapy systému SAP čekají náročné úkoly.
Na úvod loňského roku ode mne zazněla obava o kovnatost těžené
rudy na ložisku Rožná.
Kovnatost těžené rudy se nadále snižuje a proti roku 2010 je o 5,3
% nižší. Značná variabilita obsahu U v rudnině a nepravidelný vývoj
zrudnění vyžadovaly mimořádné pracovní nasazení a velmi dobrou
koordinaci pracovních operací. To se podařilo zajistit a i přes dílčí
výpadky byl roční plán produkce uranu z hlubinné těžby splněn.
Kromě vlastní těžby uranové rudy byly realizovány plánované hornické práce na 23. a 24. patře. Předpokládané rudní struktury a nové
rudní projevy, zjištěné již v minulém roce, se potvrzují a dávají dobrý předpoklad splnění těžby uranu i v roce 2012, a tím i splnění plánu
odbytu uranu v uranovém koncentrátu. V návaznosti na smlouvu
s ČEZ, a. s., bylo v roce 2011 prodáno celkem 241,4 t uranu.
Zároveň s těžbou uranové rudy byly a jsou realizovány geologicko–průzkumné práce pro podzemní zásobník plynu. Překopem, doposud více než 0,5 km dlouhým, jsou ověřovány petrologické, geologické a geomechanické poměry horninového masivu. Z výsledků doposud odebraných vzorků se potvrzují předpoklady, že horninové
prostředí bude velmi vhodné pro výstavbu zásobníku plynu.
Minulý rok byl také rokem dokončování projektů financovaných
z fondů EU a přípravy nových projektů pro žádosti o podporu z fondu EU – Odstraňování starých ekologických zátěží.
V květnu 2011 byl slavnostně, za účasti ministra průmyslu a obchodu Ing. Kocourka, ukončen projekt „Sanace a rekultivace bývalé
chemické úpravny v Mydlovarech a odkaliště v Mydlovarech“.
Na konci loňského roku byla dokončena sanace a rekultivace
skládky v PozBátkách. Dnes jsou tam již vysázeny porosty a území se
změnilo k nepoznání. Rekultivace začlenily území skládky do okolní
krajiny a byl obnoven kus nádherné přírody na Vysočině. Oficiální
ukončení této akce proběhne do poloviny letošního roku.
Kromě probíhajících prací na analýzách rizik na o. z. SUL a sanaci

skládky v PozBátkách byly přiděleny podpory z fondu EU pro náš
podnik na dva velké projekty – Likvidace CDS a Jámy 3 o. z. TÚU
a sanace Březové Hory o. z. SUL. Náklady na tyto likvidace představují částku téměř 700 mil. Kč.
Zároveň jsme koncem loňského roku podali žádost o podporu
z fondu EU na dokončení sanace dvou kalojemů na lokalitě Mydlovary. Jedná se o „velký projekt“ přesahující 1 mld. Kč a žádost bude
posuzována a schvalována Evropskou komisí.
Věřím, že i tento projekt bude schválen. Předchozí „velký projekt“
na Mydlovarech byl podroben dvěma evropským auditům a výsledkem těchto kontrol bylo konstatování, že i přes složitost tohoto projektu byl tento projekt realizován v souladu se všemi závaznými předpisy. Nejdůležitější bylo konstatování auditorů Evropského účetního
dvora, že doporučí Evropské komisi, aby bez obav přijala další projekty s. p. DIAMO, které by řešily odstranění radiační zátěže území.
Kromě použití finančních prostředků z fondů EU na sanační a likvidační práce z Operačního programu ŽP se náš podnik prostřednictvím Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu zapojil do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Získali
jsme tak prostředky na zkvalitnění profesního vzdělávání, konkrétně
na vzdělávání v manažerských a komunikačních dovednostech a vedení týmů.
Samozřejmě, kromě akcí hrazených z evropských fondů, probíhaly
sanační a likvidační práce na jednotlivých o. z. dle schválených ročních plánů. Jak v oblasti investiční výstavby v rámci zahlazování následků hornické činnosti, tak využití provozních prostředků v rámci
těchto činností byly plány beze zbytku naplněny. Nyní se již začíná
v jednotlivých oblastech bývalých těžeb a úpravy nerostů projevovat
jejich ozdravění.
Významně k tomu přispěla skutečnost, že v posledních letech získal náš podnik dostatek finančních prostředků od MPO a MF a tím
mohly práce probíhat intenzivněji.
Nejvíce se tato skutečnost projevila na o. z. TÚU, kde kromě zajištění sanace ložiska Stráž po chemické těžbě a výstavby nové technologie pro tuto sanaci byla odstraněna řada areálů po hlubinné těžbě.
Naším největším problémem v oblasti sanací, který se v loňském
roce přímo vyhrotil, jsou laguny Ostramo. V důsledku neplnění postupu prací ze strany dodavatele, tj. Sdružení Čistá Ostrava, ještě
v polovině roku hrozilo reálné nebezpečí, že závazný termín pro vymístění kalů z lagun, jejich přepracování a předání ke spotřebiteli nebude splněn. Ve druhé polovině roku Sdružení Čistá Ostrava změnilo
své subdodavatele, zajistilo veškeré činnosti včetně výrob paliva pro
spalování v cementárně Čížkovice a do konce roku bylo z lagun odvezeno 110 tisíc tun vyrobeného paliva a termín byl splněn.
Přestože práce pokračovaly, došlo k negativní medializaci celého
projektu sanace. Musím konstatovat, že ne vždy byly informace
objektivní a to vše přispělo k dalším problémům. Jediný způsob, jak
lze zabránit dalším negativním postojům k této akci, je zajistit další
intenzivní pokračování prací tak, aby konečný termín dokončení sanace lagun v Ostravě, tj. rok 2018, nebyl ohrožen. Vyvíjíme v tomto
směru maximální úsilí.
Dlouhodobá intenzivní spolupráce s firmou Wismut GmBH v SRN
se projevila nejen výměnou zkušeností mezi odbornými pracovníky
v oblasti výrobní, ale i aktivní účastí pracovníků DIAMO, s. p. na
přípravě důležitého mezinárodního sympozia uspořádaného u příležitosti 20. výročí založení podniku Wismut GmbH.
V souladu se smlouvou s americkou firmou Nuclear Fuels Corporation byla v roce 2010 v chemické úpravně o. z. GEAM Dolní Rožínka úspěšně provedena provozní zkouška zpracování uranových
produktů ze sanace dolu Königstein, který společnost Wismut provozuje.
První provozní zpracování uranových produktů bylo provedeno
v letních měsících loňského roku a takto vyrobený koncentrát obsahuje 51 tun uranu. Zpracování německých produktů bude pokračovat
do roku 2015.
Již jsem zde, v tomto novoročním hodnocení, vzpomenul evropské
audity na naše sanace v Mydlovarech. Kromě těchto auditů proběhla
na našem podniku řada kontrol provedených orgány státní správy
ČR. V loňském roce bylo provedeno celkem 181 vnějších kontrol.
Toto až neuvěřitelné množství kontrol nepřineslo žádné významné
zjištění o nedostatcích ve výrobě nebo při provádění sanačních prací
a ani čerpání dotací ze státního rozpočtu. Vážím si velice tohoto výsledku a děkuji všem zaměstnancům, kteří se o tento výsledek zasloužili.
Navíc bylo provedeno hodnocení systému řízení našeho podniku
v rámci dozorového auditu QMS provedeného certifikačním orgánem při České společnosti pro jakost Praha.
K transparentnosti naší práce přispívá také provádění nákupů za
použití elektronických nástrojů, u velkých veřejných zakázek jsou
používány e–aukce.

V druhé polovině roku 2011 vstoupilo mezinárodní školicí středisko již do šestého roku svojí činnosti. Za tuto dobu si na mezinárodním poli vybudovalo stálé postavení v oblasti profesního vzdělávání
v oboru uranového hornictví a zpracovatelských technologií. Svědčí
o tom i počet účastníků, kteří absolvovali různé typy kurzů a odborných návštěv. Od září 2006 do konce roku 2011 prošlo 20 kurzy 141
posluchačů z patnácti zemí světa. Další čtyři desítky se zúčastnily
odborných workshopů organizovaných přímo v žadatelských zemích.
Výukové programy školicího střediska se v loňském roce rozšířily
o další specializovaná témata. Významným počinem bylo uskutečnění specializovaného kurzu „Praktické aplikace radiační ochrany
v podmínkách těžby a zpracování uranových rud“ pro skupinu specialistů z Ukrajiny, který byl finančně zabezpečován Úřadem jaderné
bezpečnost ze Švédska. Dalším potencálně významným partnerem se
pro středisko stává i Jordánsko, jehož první skupina stážistů absolvovala čtyřtýdenní pilotní kurz v říjnu 2011. Pro rok 2012 plánuje školicí středisko rozšířit spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni i do oblasti pořádání workoshopů pro vybrané
skupiny specialistů ze střední Asie a dalších oblastí.
V loňském roce se konal jubilejní 50. ročník sympozia Hornická
Příbram ve vědě a technice. Připomínám to proto, že považuji účast
našeho podniku v této akci za náš přínos pro udržování hornických
tradic a pro vytvoření prostoru pro setkání lidí ze specifické profesní
skupiny jakou hornictví bezesporu je.
Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové, přeji Vám všem a Vašim blízkým hodně štěstí a spokojenosti v novém roce. A nám všem
přeji, abychom pracovali v dobrých, přátelských a odborně zdatných
pracovních kolektivech a aby nás práce těšila.
Ing. Bc. Jiří Jež
ředitel státního podniku

Setkání ŘSP ve Stráži p. R.
V pondělí 19. prosince 2011 se konalo setkání zaměstnanců ředitelství státního podniku DIAMO. Jeho ředitel Ing. Bc. Jiří Jež zhodnotil velmi úspěšný rok 2011. Vedle splněných úkolů, popsaných
v novoročním projevu vyzdvihl dobré vztahy s obcemi a vzájemnou
spolupráci mezi odštěpnými závody a ředitelstvím. Poděkoval
zaměstnancům za vynikající práci, popřál jim hezké Vánoce a úspěšný nový rok, předal všem drobné dárky a ženám květiny.
Setkání zaměstnanců ŘSP

STRANA 2
V září loňského roku vstoupilo mezinárodní školící středisko do šestého roku svojí činnosti. To je i příležitost
zhodnotit dosavadní zkušenosti a nastínit, jak dál rozvíjet svojí činnost.
Za tuto dobu si na mezinárodním poli
školící středisko se svým projektem
„School of Uranium Production“ vybudovalo stálé postavení v oblasti profesního vzdělávání v oboru tzv. uranového produkčního cyklu. Svědčí o tom
i počet účastníků, kteří absolvovali růz-

Pět let činnosti mezinárodního školícího střediska „School of Uranium Production“
i Jordánsko, jehož první skupina stážistů
absolvovala čtyřtýdenní pilotní kurz
v říjnu 2011. Již tradičními účastníky
kurzů zaměřených na geologii, průzkum
a technologie dobývání a zpracování
uranových rud byli i v roce 2011 čínští
kolegové z průzkumné organizace Bureau of Geology, ze které se našich kurzů zúčastnilo již 56 posluchačů. Dalším
významným partnerem z Číny se stal

v květnu 2011 v Ronneburgu (SRN)
u příležitosti dvacátého výročí od založení naší partnerské organizace WISMUT GmbH. Součástí symposia byla
i dlouhodobá výstava určená pro veřejnost, na které byla formou posterů prezentována činnost s. p. DIAMO především v oblasti zahlazování následků
hornické činnosti a rovněž i činnost mezinárodního školícího střediska.

v uranovém hornictví.
Další významnou akcí, na které se podíleli vedle školícího střediska i další
pracovníci s. p. DIAMO, byla účast na
pravidelném jednání skupiny UMREG
(Uranium Mining Remediation Group),
které tentokrát konalo v rámci konference, Uranium Mining and Hydrogeology
v německém Freibergu. Na jednání byly
předneseny celkem tři příspěvky – „Bu-

působnosti je pravidelné reportování
o všech činnostech souvisejících s tzv.
produkčním cyklem uranu.
Pro rok 2012 plánuje školící středisko, vedle pořádání již tradičních kurzů
geologie a průzkumu uranových ložisek,
rozšířit spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni
i do oblasti pořádání workoshopů pro
vybrané skupiny specialistů ze střední
Asie a dalších oblastí. Samozřejmou
součástí činností střediska bude i v ná-

Na vyluhovacím poli

né typy kurzů a vědeckých návštěv. Od
září 2006 do konce roku 2011 prošlo 20
kurzy 141 posluchačů z patnácti zemí
světa. Další čtyři desítky se zúčastnily
odborných workshopů organizovaných
přímo v žadatelských zemích. Výukové
programy školícího střediska se v loňském roce rozšířily o další specializovaná témata. Významným počinem bylo
uskutečnění specializovaného kurzu
„Praktické aplikace radiační ochrany
v podmínkách těžby a zpracování uranových rud“ pro skupinu specialistů
z Ukrajiny, který byl finančně zabezpečován Úřadem jaderné bezpečnosti ze
Švédska. Dalším potenciálně významným partnerem se pro středisko stává

i výzkumný ústav Beijing Research Institut of Uranium Geology, jehož pracovníci jsou vysíláni prostřednictvím
projektů technické spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii
ve Vídni.
Nedílnou součástí činnosti školícího
střediska je i propagace s. p. DIAMO na
domácím a především mezinárodním
fóru a další formy mezinárodní spolupráce. V loňském roce se středisko podílelo na přípravě a prezentacích na několika významných mezinárodních akcích.
Jednalo se především o prezentaci
s. p. DIAMO na mezinárodním symposiu WISSYM 2011, které se uskutečnilo

Vysoce ceněnou akcí z hlediska mezinárodního uznání činnosti v rámci projektu „School of Uranium Production“
byla přímá účast na vrcholné akci ve
světě hornictví – 22. světovém hornickém kongresu v Istanbulu, na kterém
byla v sekci vzdělávání v hornictví prezentována přednáška RNDr. Trojáčka
shrnující význam a zkušenosti z pětileté
činnosti mezinárodního školícího střediska v oblasti profesního vzdělávání

Saturn 5,
výrobce MEVA Roudnice

doucnost využití bývalých uranových
dolů“ Ing. B. Michálka, „Možnosti a nástrahy optimalizace dobývání uranu metodou loužení in–situ“ Ing. V. Beneše
a „Význam profesního vzdělávání –
zkušenosti školicího střediska s. p.
DIAMO“ přednesený RNDr. J. Trojáčkem.
Prezentace činnosti školícího střediska se stala i pravidelnou součástí jednání společné „Uranové skupiny“, v jejíž

sledujícím období péče o prezentaci s. p.
DIAMO na mezinárodním poli. Jednou
z možností v této oblasti by se mělo stát
i další zasedání skupiny UMREG v roce
2012, o jehož organizaci jsme byli požádáni řídícím výborem skupiny.
Závěrem lze tedy říci, že mezinárodní
školící středisko má na co navazovat
a má dobré předpoklady k rozvoji další
činnosti.
RNDr. Jan Trojáček

Likvidace areálu šachty č. 2 na Zadním Chodově
V rámci likvidace dolů západočeské
oblasti jsou o. z. SUL Příbram postupně
likvidovány areály bývalých dolů

Historie báňského záchranného sboru v oblasti Hamr na Jezeře 2
Barták: V roce 1992 se z Obvodní
BZS stala Revírní BZS s působností
v okresech Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Mělník a Mladá Boleslav. Náplň práce záchranné služby se
tímto nezměnila. Dále se prováděly práce uvedené ve vyhlášce ČBÚ
č. 341/1992 Sb. a také práce pro potřeby podniku v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí. Rozsah činnosti
zahrnoval šachty – DH I, DH II, DK I,
chemickou těžbu – DCHT, chemickou
úpravnu – CHÚ, a stáčírnu kyselin.
Hejnic: Jaké požadavky musí splňovat záchranář?
Barták: Musí být zdravotně způsobilý pro výkon záchranářského povolání,
dnes absolvuje nejen roční preventivní
prohlídku, ale i zátěžový test na speciálním lékařském pracovišti. Musí být
starší 21 let, musí mít dvouletou praxi
v provozu a musí absolvovat záchranářské kurzy, pak se může stát dobrovolným záchranářem. V současné době
se kurzy provádějí na HBZS v Ostravě.
Po dvouletém působení jako dobrovolný záchranář se může stát záchranářem
z povolání.
Hejnic: Jaká byla činnost záchranné
služby po roce 1990?
Barták: V souvislosti s pokračujícím
útlumem těžby došlo v roce 1994 ke
změně působnosti Revírní BZS, které
zůstala jen pracoviště TÚU a DCHT
v oblasti Stráž pod Ralskem, a následné
transformaci na ZBZS od 1. 1. 1995. To
vedlo ke snížení počtu členů pohoto-

Společné foto před ŘSP DIAMO

Na odparce

Na 21. patře Dolu Rožná I

Jako první přišla na řadu administrativní budova společně s mazutovou kotelnou. Na základě výsledku výběrového

Administrativní budova na Zadním Chodově

skládky. Vybourané zdivo je drceno
mobilní drtící stanicí na frakci
0 – 125 mm a takto vzniklý recyklát je

Bourání AB a kotelny

vosti na 7 – pohotovost tvořili 4 profesionální bánští záchranáři, 2 dobrovolní
záchranáři z DH I nebo DK I a 1 dobrovolný záchranář z povrchu (DCHT,
CHÚ). Stále byla zachována snaha
o rovnoměrné rozmístění dobrovolných
záchranářů do směn a do profesí, a[ už

v Zadním Chodově. Po předchozí likvidaci a rekultivaci areálu jámy č. 1 a jámy č. 3 přišel na řadu areál jámy č. 2.
Protože se nenašel nikdo, kdo by měl
zájem o využití objektů bývalého dolu,
byly zde na přelomu listopadu a prosince roku 2011 započaty likvidační práce.

řízení se likvidačních prací ujala firma
APB Plzeň a nutno přiznat, že si počínala velmi dobře. Přesně, dle našich požadavků, svědomitě třídila veškerý materiál, vzniklý při likvidaci, a ukládala
ho na předem určených místech, kde je
připraven k odvezení na příslušné

rovněž ukládán k dalšímu využití. Administrativní budova s kotelnou byly
takto zlikvidovány v průběhu prosince
2011. Ostatní budovy bývalého areálu
jámy č. 2 budou postupně odstraněny
v roce 2012.
Ing. Jiří Šich

Výstavba NDS 10 - aparáty stripování amoniaku a zdroje páry pro stripování

„Těžký“ oblek Dräger PS 500
v podzemí nebo na povrchu, v rámci
podniku.
S likvidací podzemních pracoviš[
v roce 2001 se zredukoval počet členů
stálé pohotovosti na 5, 4 byli záchranáři
z povolání a 1 dobrovolný záchranář.
Postupem času se počet členů pohotovosti ustálil na 6, 4 profesionální
záchranáři a 2 dobrovolní – z důvodu
použití chloru (Cl2) při čištění důlních
vod.
Protože byly a jsou v o. z. TÚU používány různé chemické látky, bylo již
v době vzniku Povrchové záchranné
protichemické služby (PZPS) přistoupeno k vybavení záchranné stanice
v Hamru na Jezeře různými protichemickými obleky lehkého typu a obleky
pro práci v plynném a v agresivním prostředí. Tato výbava se postupně modernizuje tak, jak ji modernizují výrobci.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4

Na počátku prosince 2011 navštívil
Otto Hejnic staveniště NDS 10 v areálu
výrobního úseku č. 3.
Na přiložených fotografiích zachytil
aparáty provozního souboru 104 - Stripování amoniaku a destilace čpavkové
vody na NDS 10 a provozního souboru
114 - Zdroje páry pro stripování na
NDS ML.
Jak bylo již v jednom z minulých
vydání novin DIAMO uvedeno, obě
jednotky na stripování amoniaku budou
vybaveny technologií rekuperace par
a výrobou podílu páry potřené pro chod
Foto 1

technologie. Tím se nezvýší požadavky
na kapacitu výroby páry v kotelně, stávající zdroj bude dodávat dostatečné
množství páry pro obě stripovací a destilační jednotky.
Na fotografii aparatury PS104
(foto 1) jsou v popředí vidět dva kompresory usazené na podstavcích.
Průchodem brýdových par z výstupu
stripovací kolony tandemem kompresorů se stlačí a následně odevzdají teplo
v trubkovém vyvíječi páry. Od levé
strany snímku vidíme nejvyšší aparát, tj.
stripovací kolonu, dále vyvíječ páry,
Foto 2

štíhlé těleso destilační kolony a zcela
vpravo odplyňovací kolonu na úpravu
napájecí vody.
Na další fotografii (foto 2) je
pohled na provozovanou stripovací
aparaturu na NDS ML. V popředí
jsou umístěny dva kompresory vedle
tělesa vyvíječe páry. Tato soustava
bude napojena na stripovací jednotku
NDS ML v době jarní technologické
odstávky 2012. Při náběhu po
odstávce bude uvedena do zkušebního
provozu.
Ilja Řihák
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O D B O RY
ZDE UVEDENÉ MATERIÁLY

VYJADŘUJÍ NÁZORY ODBORÁŘŮ
A NEMUSEJÍ SE SHODOVAT
S NÁZORY REDAKCE

Miroslav Holeček
Dne 22. 11. 2011 ve věku 57 let odešel náhle náš dlouholetý spolupracovník
pan Miroslav Holeček. Jeho pracovní činnost začala v roce 1978 na VDUP ve
Stráži p. R., později, v roce 1982 přešel na dopravu. Přeřazen byl 1. 11. 2001
na středisko technických služeb jako klempíř, v této profesi pracoval 10 let.
Byl svobodný, velmi klidné, tiché povahy, jeho nenápadná až neprůbojná
povaha mu jistě v jeho zdraví uškodila.
Spolupracovníci na něho vzpomínají.
Čest jeho památce!

Vánoční turnaj v sálové kopané
Po velkých přípravách se po dlouhé
době uskutečnil turnaj ve futsalu. Přiznávám, že jsem nebyl příliš nadšený,
když mne kolegové z NDS–ML oslovili s pořádáním turnaje v sálové kopané.
Mé vzpomínky na účasti v těchto kontaktních sportech, nejsou bezbolestné
a věkový průměr zaměstnanců o. z.
TÚU není nikterak nízký. Byla přihlášena čtyři družstva. Úsek vrtů vyrazil
do turnaje z dvěma týmy a k vyzyvatelům z NDS–ML se připojil kolektiv

la a tak první zápas určil vítěze celého
turnaje.
Druhý zápas, ve kterém se utkala
družstva VRTY–1: VRTY–2 už nebyl
takovou bitvou a VRTY –1 vyhrály
hladce (6:1). Obě družstva vrtného úseku i přes velkou snahu dalším soupeřům
nevzala ani bod a turnaj se dohrával pod
taktovkou favoritů.
Vítězem turnaje je kolektiv z C 702,
druzí jsou borci z NDS–ML, třetí Vrty–1 a čtvrtí Vrty–2.

Kolektivní vyjednávání a podpis KS na Barrandově
Kolektivní vyjednávání v roce 2011
Stručný průběh 1. kola kolektivního
vyjednávání o dodatku podnikové kolektivní smlouvy na roky 2007 až 2012
platné pro DIAMO, státní podnik, o. z.
TÚU, o. z. GEAM, o. z. ODRA a ŘSP
pro rok 2012 konaného dne 16. listopadu 2011 na ředitelství státního podniku
ve Stráži pod Ralskem.
Jednání v 10.00 hodin zahájil a přítomné účastníky přivítal jménem strany
zaměstnavatele ředitel státního podniku
Ing. Bc. Jiří Jež. Poté přivítal za stranu
odborů účastníky jednání předseda ZOO
o. z. TÚU Stráž pod Ralskem a hlavní
vyjednavač strany odborů Vilém Válek.
Předmětem vyjednávání byl návrh
strany odborů, zaslaný straně zaměstnavatele dopisem hlavního vyjednavače
za stranu odborů Viléma Válka ze dne
14. 10. 2011 a následný protinávrh strany zaměstnavatele ze dne 31. 10. 2011,
včetně návrhů obsažených v „Doplnění
Vyjádření strany zaměstnavatele“.
Ing. Bc. Jiří Jež informoval o plnění závazku zaměstnavatele z PKS v tomto roce
a navýšení mzdových prostředků DIAMO,
s. p., o inflaci ve výši 1,9 % (hodnotícím
kritériem je inflace k desátému měsíci
v kalendářním roce). Právě o tyto mzdové
prostředky bude navýšena mimořádná roční odměna v roce 2011.
Průběh a výsledek jednání o vlastním

znění jednotlivých ustanovení dodatku
PKS pro 2012 u DIAMO, státní podnik,
(mimo o. z. SUL)
Článek 19 „Výplata a splatnost
mzdy“ odst. 1. (dohodnuto)
Příloha č. 1 „Odměňování zaměstnanců pracujících na závodní báňské záchranné stanici a dobrovolných členů
báňského záchranného sboru“ čl. 2 a 6
(dohodnuto)
Článek 26 „Mzdový vývoj“. Zde strana odborů vyslovila nesouhlas s návrhem strany zaměstnavatele na nesjednání, resp. vypuštění, dosud platného znění odstavce 2 a přečíslování odst. 3 a 4
na 2 a 3.
Po krátké přestávce v jednání, vyžádané stranou odborů k poradě jejích zástupců, přednesla strana odborů straně
zaměstnavatele svůj nový návrh na sjednání odstavce 2 ve stejném jako dosud
platném znění:
„Dosáhne-li po uplynutí 6 a 10 měsíců
hodnoceného období inflace, vyjádřená
přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních dvanáct měsíců, vyšší než nulové hodnoty, zajistí zaměstnavatel udržení reálné mzdy zaměstnanců formou projednanou s příslušnou
odborovou organizací.“, přičemž k přečíslování odstavců 3 a 4 nedojde.
Zrušení odstavce 2 PKS (tzv. inflační
doložky), by znamenalo konec klidu

a tolik potřebné kultury při kolektivním
vyjednávání. Odbory by vypověděly
dohody o nestávkování a vrátili bychom
se do nátlakových vyjednávání z devadesátých let. Já osobně, to považuji za
cestu špatným směrem.
Strana zaměstnavatele poté s tímto
návrhem strany odborů vyslovila souhlas (dohodnuto)
Mzdový vývoj byl dohodnut a tzv. inflační doložka je nadále součástí PKS.
Od 1. 1. 2012 bude v s. p. DIAMO, přidáno v průměru 3 % do tarifů.
Hlavní vyjednavač strany odborů pak
naznačil některé dlouhodobé požadavky
odborářů, které budou předmětem jednání nové kolektivní smlouvy, např.
sjednocení tabulek tarifů u DIAMO,
s. p., či životní pojištění pro zaměstnance. Zaměstnavatel návrhy posoudil
a označil za schůdné.
Dne 9. 12. 2011 jsem se účastnil zasedání RROS (Regionální rady odborových
svazů). Zde se scházejí zástupci odborářů
Libereckého kraje, organizovaných v odborových svazech (Kovo, školství, zdravotnictví, hornictví atd.) Konec roku je ve
znamení kolektivních vyjednávání a zde
porovnáváme úspěchy a neúspěchy jedněch či druhých. Mohu s klidným svědomím říci, že se za sjednaný dodatek nemusíme stydět, spíš naopak.
Za stranu odborů Vilém Válek

Závěrečná společná fotografie na Barrandově

Zleva nahoře:
Kovář Pavel,
Blešák Jaroslav,
David Špaček,
Věchet Radim,
Valeš Martin,
Zleva dole:
Jeníček Petr,
Válek Martin

Kolektivní smlouvy podepsány
úseku C 702. Nafukovací hala je naplněna do konce roku a tak soutěžícím
musela vyhovovat tělocvična nad bazénem ve Stráži pod Ralskem. Tam jsme
se společně sešli 2. 12. 2011 ve 13:30.
Družstva se převlékla do dresů a těsně
před zahájením turnaje jsem hráčům
připomněl ohleduplnou hru a popřál
mnoho fotbalového štěstí. Vzhledem
k časovému limitu, museli jsme skončit
do 16:30, se hrálo 2 x 10 minut (všechny zápasy). Turnaj byl zahájen zápasem NDS–ML: C 702. Byl to neskutečně vyrovnaný duel a branky, které padly až v druhém poločase, rozhodly o vítězství C 702 (2:1). Obě družstva pak
v dalších zápasech soupeřům nepodleh-

Tři ceny věnované do soutěže, byli
rozděleny takto:
Nejlepším střelcem soutěže se stal
Radim Věchet (C 702), který celkem
desetkrát rozvlnil sí[ v soupeřově brance. Nejlepším brankářem byl vyhodnocen Milan Kábele (NDS–ML), ten pustil za svá záda pouze pět střel. Cena pro
nejužitečnějšího hráče v poli, jinak zapsaná jako N, N, N, patří Jiřímu Kašparovi (C 704), který byl nejšikovnější,
nejužitečnější a nejstarší hráč turnaje.
Moje závěrečné poděkování za čistou
hru a krásné sportovní zážitky bylo
podpořeno silným potleskem všech aktérů. Bude nějaké futsalové příště?
Vilda Válek
nářům za vykonanou
práci.
Oceněným záchranářům předával vyznamenání osobně předseda Českého
báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímek a náměstek předsedy Ing. Martin Štemberka. A i v této elitní společnosti záchranářů jsme měli svého zástupce, Ing.
Vratislava Řehoře, Ph.D., náměstka ředitele o. z. SUL Příbram.

Blahopřejeme Ing. Řehořovi
V pátek 9. prosince 2011 v poledne
se v pietním sále expozice báňského
záchranářství v Hornickém muzeu
v Ostravě Petřkovicích uskutečnilo
slavnostní předání Záchranářských
záslužných křížů. V úvodu slavnostního aktu ředitel HBZS Ostrava Ing.
Josef Kasper poděkoval všem záchra-

Ing. Řehoř – blahopřeje mu Ing. Pěgřímek,
vpravo Ing. Štemberka

Ing. Vrubel
a Ing. Řehoř

Slavnostní podpis
kolektivních smluv
mezi s. p. DIAMO
a odborovými organizacemi se konal
21. prosince 2011
v Praze na Barrandově,
ve
vile
DIAMO. Stranu zaměstnavatele vedl
ředitel s. p. DIAMO
Ing. Bc. Jiří Jež, dále byli přítomni jeho náměstci, RNDr.
Kamila Trojáčková,
Ing. Marian Böhm,
Jednání na Barrandově
vedoucí
odboru
právního a organizačního ŘSP JUDr. Jiří Filip a ředitelé
Ing. Řehoř byl vyznamenán stříbrným
odštěpných závodů: Ing. Tomáš
Záchranářským záslužným křížem za
Rychtařík (o. z. TÚU), Ing. Pavel
dlouholetou aktivní činnost v báňském
Koscielniak (o. z. GEAM), Ing. Václav
záchranném sboru. Do báňského záPlojhar (o. z. SUL) a Ing. Josef Havelka
chranného sboru vstoupil již v roce
(o. z. ODRA).
1983 a stále je aktivním báňským
záchranářem ZBZS Hamr. Podílel se na
zdolávání havárií na povrchových dolech i v podzemí i při nehavarijních zásazích během týdenních pohotovostních
službách na Hlavní báňské záchranné
stanici v Mostě a byl jmenován vedoucím ZBZS Měděnec. Ocenění medailí
bylo za záchranu majetku, hodnot a aktivní vystupování zkušeného bánského
záchranáře a odborníka.
Tomuto slavnostnímu aktu byli přítomni vedoucí pracovníci OKD, a. s.,
a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Během slavnostního ceremoniálu byl
Ing. Řehoř doprovázen vedoucím ZBZS
Hamr Ing. Václavem Vrublem.
Ing. Petr Rezek, Ph.D.
o. z. SUL Příbram

Stranu odborů zastupovali: hlavní
vyjednavač odborů Vilém Válek, Pavel
Hurdes, Ing. Petr Rolf a Miloslav Ferkl
za o. z. TÚU Stráž pod Ralskem,
Bohdan Štěpánek, Vlastimil Tomášek,
Ing. Jiří Váša a Jiří Mahel z o. z.
GEAM Dolní Rožínka, Štěpánka
Proskočilová za ŘSP Stráž pod
Ralskem, Karel Hřídel za o. z. SUL
Příbram a František Nadymáček za o.
z. ODRA Ostrava.
Na úvod setkání se k situaci na jednotlivých závodech podrobně vyjadřovali zástupci odborů a jednotliví ředitelé odštěpných závodů. Obě strany konstatovaly, že vzájemný dialog úspěšně
pokračuje, lidi jsou rádi, že mají slušně
placenou práci a vidí ve firmě jistotu.
Pak ředitel Ing. Bc. Jež shrnul výborné výsledky roku 2011 a nastínil úkoly,
které s. p. DIAMO čekají v roce 2012.
Na závěr ředitel s. p. řekl, že to nejcennější, co firma má, nejsou moderní
technologie, ale sehrané zkušené kolektivy pracovníků, táhnoucí za jeden
provaz. Po slavnostním obědě následovalo podpisování kolektivních smluv.

Ing. Bc. Jiří Jež
a Vilém Válek
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V současné době je ve výbavě lehký
oblek Sunit (pro práce s méně agresivními chemikáliemi na DCHT,
SLKR 1, NDS–ML a stáčírně kyselin)
a „těžký“ oblek Dräger (pro práce s Cl2
a koncentrovanými látkami). Rozsah

128., nesměly se ale používat v podzemí. Tam, kde kvůli nedostatku místa nebylo možno použít větší kyslíkové dýchací přístroje, se používají vzduchové
přístroje Saturn S– 5 (1000 litrů vzduchu) a Saturn S – 7 (1400 litrů vzduchu),
vyrobené v ČR firmou MEVA.
Saturny jsou závislé na dýchání uži-

přes MaBarsko, ráno jsme byli na hranicích s Chorvatskem, kde nás očekával
doprovod, velel mu Miodrag, hned nás
převlékli z červených záchranářských
kombinéz do vojenských zelených
bundesweráckých uniforem a kukel,
kvůli odstřelovačům jsme nesměli mít
holou hlavu a nesmělo se kouřit. Ti nás
provázeli po oblasti kolem Vukovaru,
kde se o pár kilometrů dál ještě střílelo.
Před letadly jsme se schovávali do kukuřice, nebylo jasné které straně patří,
Migy 21, srbské i chorvatské, měly stejné výsostné znaky. Vyložili jsme pomoc a týden jme pomáhali při ošetřování poraněného civilního obyvatelstva ve
jejich zdravotním středisku, kam byli
zranění sváženi. Byli jsme i ve vesnici,

Měřicí skříňka a Dräger
se čtyřhodinovým pohlcovačem

MEDI 17 128
prací prováděných záchranáři se v poslední době ustálil. Provádíme práce
v nedýchatelném a zdraví škodlivém
ovzduší, práce nad volnou hloubkou
nebo ve výškách, nebo kontrolní činnost podle § 5 vyhlášky č. 49 /2008 Sb.
ČBÚ Praha, jde o kontroly vodních přivaděčů a kanalizačních sběračů, které
byly vyraženy hornickým způsobem,
a preventivní činnosti. To jsou kontroly
lékáren, hydrantů, hasicích přístrojů
a dodržování bezpečnostních předpisů.
Tento výčet prací není konečný.
Dříve se používaly pro práci v chemickém prostředí odolnější a lacinější
laminátové přístroje z NDR, MEDI 17

vatele, od toho se odvíjí i doba použití,
tedy kolem půl hodiny. V minulém čísle uvedené kyslíkové Drägery mohou
podle typu použitého pohlcovače pracovat 2 nebo 4 hodiny.
Do bývalé Jugoslávie jsme jeli v roce
1991 s humanitární pomocí, organizoval to MUDr. Vít Švancara, z bývalé
Rychlé záchranné pomoci ve Stráži
pod Ralskem, jel on, sani[ák a sestra
v Avii 21 F, a BZS Hamr se stejným
autem, s osádkou Ing. Václav Vrubel,
Karel Barták a Petr Chlumský. Vezli
jsme deky, zdravotní materiál, potraviny, tekutiny a další potřebné věci. Odpoledne jsme vyrazili a jeli nonstop

Dům po zásazích dělostřelectva

Zaparkovaný tank

Chorvati, strážská rychlá a avie BZS Hamr
Naši exkurzi, kterou bych nazval nejlepší, jakou jsme se třídou kdy zažili,
jsme zahájili srazem v 8:15 hodin před
naší milovanou školou. Nastoupili jsme
do připraveného autobusu a vyrazili
směrem na Ostravu. Cesta trvala přibližně 30 minut. Ihned po výstupu na parkovišti státního podniku DIAMO nás přátelsky přivítali pan Ing. Havelka, ředitel
závodu, a jeho kolegové, a zde jsme se
také dověděli přesný plán exkurze.

kde žili převážně čeští
starousedlíci. Jedna ze
sester se jmenovala Sarajka, trochu rozuměla
česky, pomáhala nám
při domlouvání se zraněnými, říkala, že její
manžel – voják je nezvěstný. Nazpátek nás
doprovodilo chorvatské vojenské vozidlo
ke hranicím MaBarska.
Karel Barták
Pokračování příště

Chorvatský voják nestřílí, ale dívá se dalekohledem

Křest knihy Zlatohorské podzemí
Dne 16. prosince 2011 v 18.00 hodin
proběhl ve slavnostním sále sanatoria
Edel ve Zlatých Horách křest obrazové
publikace prostějovského fotografa Petra Hrubana „Zlatohorské podzemí“.
Kniha obsahuje na svých sto devadesáti
stranách 173 fotografií podzemních
prostor v okolí města Zlatých Hor. Čtenář se jejich prostřednictvím může podívat do historických důlních děl, ale i do chodeb vyražených v 2. polovině dvacátého století.
Na textu se podíleli Ing.
Jan Kotris, Ing. Vladimír
Vranka a RNDr. Josef Večeřa.
Slavnostní večer byl zahájen předvedením kahancových tanců pod vedením Ing.
Romana Pavlíka. Poté bylo
přistoupeno k samotnému
křtu. Kmotry se stali Mgr. Radovan Raš[ák náměstek hejtmana Olomouckého kraje,
Ing. Milan Rác starosta města
Zlatých Hor, Adam Svozil zástupce sanatoria Edel a nadačního fondu Zlatých Hor,
Josef Žáček předseda představenstva Českoslezská výrobní
a.s. a zástupce nadačního fondu Zlatých Hor a samotní autoři Petr Hruban fotografie,
Ing. Jan Kotris, Ing. Vladimír
Vranka a RNDr. Josef Večeřa.
Večer pokračoval hudební

Exkurze na DIAMO a hořící haldu v Ostravě Heřmanicích
600 m pod zem. Tyto klece jezdí rychlostí 8–12 m/s. Do výtahu se vlezlo asi
jen 7 lidí, tak jsme jeli nadvakrát. Když
jsme vystoupili nahoře z výtahu, spatřili
jsme obrovské těžní stroje, které vozí
klece s lidmi do podzemí a z podzemí.
Viděli jsme tam různé přístroje, dráty,
atd. Po prohlídce uvnitř jsme vyšli ven
na ochoz a musím říci, byla to hodně

v exkurzi s odborným výkladem v místnosti, kde jsme viděli, jak se vyčerpaná
voda ze šachet odvádí ven, do řeky.
V této místnosti byly samé trubky, různě
velká potrubí obtáčela celou místnost.
Pak jsme všichni přešli do plynové kotelny, kde se vyrábí a rozvádí teplo pro
potřebu podniku DIAMO. Byly zde samé válce, trubky a různé přístroje.

krásnější, vítěznou zkamenělinu z období před mnoha a mnoha miliony let,
z doby, kdy vzniklo i uhlí. Všichni jsme
velice pečlivě přebírali kameny a usilovně hledali, ale také to byl trochu adrenalin, nebo[ když jsme vylezli trochu výš
do svahu haldy, kameny se začaly sesouvat a padat. Po hodině a půl jsme se
všichni sešli na stanoveném místě

produkcí hodonínské skupiny Countrio.
Pro všech více než 250 hostů bylo zástupci sanatoria Edel přichystáno výborné občerstvení.
Knihu je možné zakoupit v kamenných prodejnách nebo internetových
obchodech nakladatelství Poznání nebo
na informačním centru ve Zlatých Horách.

li výklad při naší exkurzi. Dále také
archeologům, kteří nám řekli mnoho informací ohledně zkamenělin a hořící
haldě. Dík patří i panu řidiči, který na
nás vždy ochotně čekal a bezpečně kamkoliv převezl. Děkujeme také kuchařkám podniku DIAMO, které pro nás
připravily výborný oběd. Ale hlavní dík
patří panu Ing. Havelkovi, který pro nás
zorganizoval tuto úžasnou a velkolepou
exkurzi, při níž jsme získali mnoho noStudenti na haldě Heřmanice

Ing. Dr. Jelínek vysvětluje
Státní podnik DIAMO pečuje o všechny zavřené doly, odkud vyčerpává vodu.
My jsme si nejprve šli prohlédnout
dispečink, místnost, kde byly samé počítače, telefony a různé přístroje. Dispečeři
seděli u počítačů a dívali se, jestli není
někde nějaká porucha. Když byla nějaká
závada, tak se jim to na počítači zobrazilo a oni volali na různá oddělení, aby to
ohlásili. Ale nevolali jen oni, ale také někdo volal jim, když se něco stalo. Viděli
jsme, jak funguje dálkový přenos dat,
kontrola výstupu metanu i napojení na
centrální záchranný systém Ostravy. Po
ukončení přednášky na dispečinku jsme
se přesunuli ven, kde jsme se rozdělili do
dvou skupin. Jedna skupina šla nahoru
na těžní věž, druhá skupina si šla prohlédnout obrovská čerpadla. Já byl v té
první skupině, tak tedy jako první napíšu
o těžní věži. Těžní věž je asi zhruba
50 m vysoká. Když jsme do ní vstoupili,
uviděli jsme klece výtahů, které vozí lidi

Zkamenělina

velká výška, až se mnohým hlava zatočila. Ale ten výhled stál za to. V dálce byly
nádherně vidět Beskydy a dokonce
i vzdálená města. Pohled na Ostravu
z ptačí perspektivy neměl chybu. Viděli
jsme v dálce haldu Emu, Mittal, Vítkovice, stadion, kolonii starých hornických
domků, věže kostelů. Poté, co jsme obešli celou těžní věž po jejím obvodu, jsme
šli dovnitř a jeli zase výtahem dolů. Po
výstupu tam už čekala druhá skupina.
Z těžní věže jsme šli na prohlídku systému tepelných čerpadel. Čerpadla váží
zhruba 2 tuny a čerpají vodu ze zatopených šachet, která má 27 °C a je jí obrovské množství, asi 5 milionu kubíků za
rok. Takže čerpadla se musí alespoň jednou do roka vytáhnout z vody ven na
údržbu. Posílají je do Německa, tam je
vyčistí a pošlou je zpět. Toto jsou velice
složité věci, protože čerpadla jsou strašně těžká a náročná na manipulaci. Po
prohlídce čerpadel jsme pokračovali

Zkamenělina
Po prohlédnutí jsme se přesunuli do jídelny. Po příchodu do jídelny jsme byli
velice příjemně překvapeni: krásné ubrusy, čisté skleničky a příbory, džusy a ještě k tomu různé pozornosti a propagační
materiály, jako např. propisky, prospekty o podniku DIAMO, a taky oplatky. Je
vidět, že tento podnik si dá na všem velice záležet. Poté, co si každý naplnil svůj
žaludek, jsme se přesunuli k autobusu,
v němž se jako první do horšího oblečení
převlékly holky a následně také kluci.
Byli jsme připraveni. Tak jsme vyrazili
k hořící haldě za sběrem zkamenělin.
Cesta na určené místo trvala zhruba 10
minut. Po výstupu nás přivítali dva
archeologové, kteří nás prováděli při
hledání zkamenělin a seznámili nás
s historií a fakty tohoto podivuhodného
místa. Po přednášce archeologů byla vyhlášena soutěž o „nejlepší zkamenělinu“
v kategorii dívek a chlapců. Tak jsme tedy byli vypuštěni s cílem nalézt tu nej-

a shromáždili jsme na zemi všechny nalezené zkameněliny. Pak byla vyhlášena
nejkrásnější a nejzajímavější zkamenělina. Nalezené zkameněliny byly všechny
velice pěkné, ale v kategoriích může být
vítěz jen jeden. Po dlouhém očekávání
byli vyhlášeni naši dva nejlepší sběrači:
vítězem v chlapecké kategorii se stal Pavel Kytner a v dívčí kategorii zvítězila
Eliška Vašková. Obě zkameněliny byly
velice krásné a vítězství bylo zasloužené. Vítězové dostali od pana inženýra
Havelky, který nás po celou dobu doprovázel, ceny. Taktéž naše třídní profesorka Magdalena Hochfeld a paní profesorka Vladimíra Polášková dostaly hezké
pozornosti pro vzpomínku na tuto nevšední exkurzi. Poté jsme se odebrali
k autobusu a odjeli zpět, ke škole.
Tímto bych chtěl za všechny poděkovat našemu úžasnému doprovodu paní
Mgr. Hochfeld a paní Dr. Poláškové. Také inženýrům, kteří nás provázeli a děla-

vých informací a odvezli jsme si spoustu
vzpomínek, zážitků a také mnoho zkamenělin, které nám budou tuto akci navždy připomínat. Mnohokrát děkujeme.
Dominik Hok, 3.B
Gymnázium Havířov – Podlesí
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