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Vedení s. p. DIAMO přeje zaměstnancům, jejich blízkým a obchodním partnerům hezké Vánoce a vše nejlepší v novém roce
Oslava 55. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná 1957 – 2012
Čestné předsednictvo

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová

Oslava významného výročí se konala v pátek 30. listopadu 2012,
od 16 hod. v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem. Zahájily ji
fanfáry žes,ového kvintetu. V čestném předsednictvu na pódiu zasedli: předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, poslanec Evropského parlamentu PaedDr. Ivo Strejček, poslanec PČR
Cyril Zapletal, ředitel odboru zakladatelských činností a majetkových
účastí MPO Ing. Josef Kubas, předseda ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímek,
předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel, děkan HGF VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c., vedení reprezentovali ředitel
státního podniku DIAMO Ing. Bc. Jiří Jež, ředitel o. z. GEAM Dolní

Europoslanec PaedDr. Ivo Strejček

Rožínka Ing. Pavel Koscielniak a Ing. Josef Lazárek, náměstek ředitele o. z. pro výrobu, který slavnostní zahájení moderoval.
Jako první vystoupila se svou zdravicí paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, která vyzdvihla dynamický vzestup chudé části Vysočiny právě díky rozvoji těžby uranu. Poděkovala pamětníkům, kteří byli u začátků těžebních prací, a ocenila výsledky rekultivací, které vrací místa v útlumových oblastech těžby zpět
k harmonii s přírodou. Popřála podniku mnoho dalších úspěchů
a všem přítomným zdraví a spokojenost v osobním životě.
Europoslanec PaedDr. Ivo Strejček, rodák z Vysočiny, zdůraznil
jedinečnost uranového ložiska v Rožné, vzdal hold výsledkům pětapadesátileté hornické činnosti a řekl, že jaderná energetika a těžba
uranu má před sebou velkou budoucnost.
Ing. Josef Kubas jménem MPO poděkoval zaměstnancům za kvalitně odváděnou práci a popřál jim, a, se obejde bez výjimečných
a nepříjemných situací.
Předseda ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímek vyzdvihl organizační, manažerské a odborné schopnosti vedení s. p. DIAMO, o. z. GEAM, ale též
středních techniků a horníků. Uvedl, že v celé organizační struktuře
s. p. DIAMO je bezpečnost a kvalita práce na vysoké úrovni. 55 let
dobývání není, podle jeho slov, pouze výsledkem zásob suroviny, ale
také veškerého technického a personálního kádru v této organizaci.
Vyslovil naději, že těžba bude pokračovat ještě dlouhou dobu, a k tomu popřál všem hodně hornického štěstí.
Předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel ocenil těžkou práci horníků
a připomněl úspěšnou dohodu o jejich předčasném odchodu do důchodu v 55 letech, které se odborářům podařilo dosáhnout. Zmínil
dobrou spolupráci se zaměstnavatelským svazem na sociálním dialogu, blížící se podepsání Vyšší kolektivní smlouvy zaručující minimální výši reálné mzdy pro zaměstnance a jednání o vývoji důchodové reformy.
Děkan HGF VŠB TU prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c., řekl,
že si váží lidí z o. z. GEAM, poněvadž si stáli za přesvědčením, že jejich ložisko není vyčerpané. Připomenul, že tyto odborníky vychovala i jeho fakulta a díky jejich síle závod masivní útlum přežil.
Počátky těžby a činnost a výsledky práce o. z. GEAM za posledních

Předseda ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímek

5 let objasnil ve svém projevu jeho ředitel Ing. Pavel Koscielniak. Dále řekl, že letošním usnesením vlády č. 548 bylo o. z. GEAM zadáno
zpracování studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov a Horní
Věžnice.
Závěrečný přípitek pronesl ředitel s. p. DIAMO Ing. Bc. Jiří Jež.
Zdůraznil v něm, že na 55 letech těžby, tedy rožíneckém světovém rekordu v těžbě uranové rudy, má z velké části svou zásluhu pracovitý
a spolehlivý kolektiv, který tu vždy byl a je. Důkazem je přítomnost
dvou vitálních mužů, Karla Zahrádky a Ladislava Vinklera, kteří na
Dolní Rožínce před 55 lety začínali. Těm pak předal Ing. Pavel
Koscielniak věcné dary.
Po oficiální části vystoupila dívčí skupina aerobiku pod vedením
p. Exlové a následoval minikoncert zpěvačky Petry Janů. K poslechu
a tanci hrála až do ukončení celé akce kapela Linhart Swingers Praha.

Ladislav Vinkler, Ing. Pavel Vinkler a Karel Zahrádka

Pohled do sálu
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50. výročí objevení uranového zrudnění v Hamru na Jezeře

Předseda dozorčí rady ČSJ Ing. Pavel Ryšánek a delegace s. p. DIAMO

DIAMO na Pražském hradě
Dne 27. listopadu 2012 se konal ve Španělském
sále Pražského hradu Slavnostní večer u příležitosti
Národní ceny kvality České republiky a Národní
ceny ČR za společenskou odpovědnost. V kategorii
Mimořádné ocenění organizací byl zařazen i náš
státní podnik DIAMO, který dostal Ocenění za
DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI.
Ocenění přebíral Ing. Bc. Jiří Jež, ředitel s. p.
Předávajícími byli JUDr. Ing. Robert Szurman,
předseda rady kvality ČR, a prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., senátorka PČR.
Za DIAMO, s. p., se tohoto slavnostního večera

zúčastnili RNDr. Kamila Trojáčková, náměstek ředitele s. p. pro ekologii a sanační práce, Ing. Marian
Böhm, náměstek ředitele s. p. pro výrobu a představitel vedení s. p. pro jakost, Ing. Václav Plojhar, ředitel
o. z. SUL Příbram, Ing. Vratislav Řehoř, náměstek
ředitele o. z. SUL pro ekologii a likvidační práce,
a Ing. Eduard Horčík, vedoucí odboru SMO ŘSP.
Při přebírání ocenění byla moderátory tohoto večera připomenuta úloha a poslání s. p. včetně toho,
že s. p. DIAMO je od roku 2010 signatářem Charty
kvality České republiky.
Ing. Eduard Horčík

N

nedošlo k porušení běžného používání výrobku,
byla reklamace výrobcem uznána.
Po opravě a převezení zpět na Vodní jámu Žofie
bylo čerpadlo opětovně spuštěno 20. dubna 2012.
Po 232 hodinách provozu se však na monitoru kontrolního systému ukázala
stejná alarmní signalizace
jako před půl rokem a čerpadlo bylo opět automaticky vypnuto. Přepočítali
jsme se ale, když jsme očekávali tentokrát vstřícný
přístup druhé strany reklamačního řízení. Výrobce,
firma KSB AG, po rozebrání poškozeného čerpadla oprávněnost reklamace opět neuznal a současně
nabídl, že poškozené čerpadlo za úplatu opraví.
Vzhledem k údajné nemožnosti určit příčinu poškození navrhl podělit se o cenu opravy ve výši

eboj se (nebo naopak „netěš se“?), milý čtenáři, tento článek pojednává jen a jen o suchopárných věcech provozních. Je o tom, že i tak velká
firma, jako je KSB AG (sídlo ve Frankenthalu,
SRN), nerada uznává reklamace. Je to stejné, jako
když v obchůdku nakoupíte
dětské botičky. S reklamací
málokdy uspějete – budou se
kroutit, že jste je nosili v dešti, že jste je nosili moc často,
anebo jen prostě neumíte předpisově chodit. Následující případ je podobný, ale přece jen se š'astným
koncem. Zatím…
Když se před více než rokem odštěpný závod
ODRA rozhodl pořídit nové čerpadlo KSB UPA
250 C, nikdo netušil, že se tento nákup stane tématem vhodným pro článek do novin DIAMO. Ale
popořádku. V červenci 2011 o. z. ODRA vyhlásil
výběrové řízení na dodávku čerpadla UPA 250 C –
150/6D s ponorným elektromotorem UMA 250
D 110/22. Vítěznou nabídku předložila firma Zdeněk Zbořil – KREZBO. Výrobce čerpadla – firma
KSB, nabídla cenu kupodivu vyšší.
Čerpadlo bylo dodáno v září a poté, 18. října, bylo nasazeno do provozu. V čerpacím systému Vodní jámy Žofie v Orlové slouží k přečerpávání důlních vod z 9. patra jámy č. 5/4 Žofie do čerpací stanice na 8. patře, odkud je voda dále čerpána na povrch. Po 550 hodinách provozu kontrolní systém
čerpadlo automaticky vypnul. Přitom čerpadla tohoto typu jsou běžně provozována (než jsou vyměněna) 8 000 až 10 000 hodin. 9. prosince 2011 o. z.
ODRA čerpadlo u prodávajícího reklamoval. Firma Zdeněk Zbořil – KREZBO „přenesla“ reklamaci na výrobce, společnost KSB AG. Výrobce si čerpadlo na svoje náklady odvezl, ve svém závodě
prohlédl a poté poslal prodávajícímu vyjádření, že
reklamaci neuznává. Podle něj byla vada způsobena částečným roztržením axiálního ložiska, ke kterému prý došlo nesprávným používáním. Podobnost s dětskými botičkami se zatím zdá být pouze
náhodná…
O. z. ODRA však s tímto závěrem nesouhlasil
a 6. února 2012 reagoval dopisem, v němž svá tvrzení doložil měřením hodnot provozních veličin.
V té chvíli již bylo zřejmé, že komunikace s výrobcem čerpadla přes prostředníka – prodávajícího,
vyřizování reklamace jen zdržuje a komplikuje.
Z tohoto důvodu svolal o. z. ODRA jednání, na
kterém byla uzavřena dohoda, že reklamace bude
nadále řešena společností KSB (tedy firmou, která
ve výběrovém řízení neuspěla). Po následné odborné diskusi nad výpisy údajů z kontinuálního sledování čerpadla a elektromotoru, kdy se potvrdilo, že

Dne 22. listopadu 1962 objevila karotáž ČSUP – UP, Uranového průzkumu z Ostrova nad Ohří s operátorem
Jindřichem Klazarem na vrtu HJ – 1
uranové zrudnění. Průzkumný vrt
Ústředního ústavu geologického
(ÚÚG) ovrtával silnou magnetickou
anomálii, nalezenou leteckým průzkumem, která se nacházela v podloží
křídových hornin. Karotážní skupina
prováděla na vrtech cizích organizací
revizní gama karotáže a karotážní radiometr objevil na vrtu HJ – 1 anomálii 770 mikrorentgen za hodinu, dříve označované
jako gama. Uvedený karotážní graf je výřezem
z originálu. Graf vyhodnocoval Mgr. Stanislav Stára, ten pak s geologem Ví,ou Kadlčíkem, vrtmistry
Jaroslavem Večeřem a Jaroslavem Hudečkem pře-

šel na nový GPUP V, který sídlil v Hamru a postupně ověřoval ložiska Hamr a Stráž. Vrt HJ – 1 se nacházel v Hamru, pod starou Lužicí, v blízkosti pozdějšího vyluhovacího pole VP – 5.
Otto Hejnic

Postupná centralizace provozů a zaměstnanců o. z. TÚU
Před 25 lety bylo na o. z. TÚU v oblasti Stráže
pod Ralskem zaměstnáno téměř 7 000 lidí. Po vyhlášení útlumu těžby uranu se tento počet snížil na
současných 1 140 zaměstnanců, kteří zajiš,ují likvidační a sanační práce. Po roce 2005, kdy bylo
rozhodnuto o dostavbě zbývajících sanačních technologií, začalo být zřetelné i budoucí prostorové
uspořádání odštěpného závodu. Postupně byla vytvořena čtyři centra, a to oblast chemické úpravny,
chemické těžby, odkaliště a NSD 6. Sestěhování do
těchto center bude, až na výjimky, dokončeno do
konce tohoto roku. Jednotlivé lokality jsou obsazeny následovně:
• lokalita chemické úpravny – ředitelství o. z.
TÚU, úseky č. 5 a 6, středisko dopravy, technických služeb, elektrických služeb, výroby a roz-

vodů tepla, karotáže, laboratoří a MTZ včetně
všech skladů, především střediska elektrických
služeb a laboratoří mají část svých provozních
zaměstnanců umístěnou i v ostatních lokalitách,
• lokalita chemické těžby – úseky č. 2 a 4 v areálu
CHS I, v areálu CHS II a na statku Velké Ralsko
zůstali truhláři, zedníci a opraváři čerpadel,
• lokalita odkaliště – úsek č. 3 spravující NDS
ML, NDS 10 a odkaliště,
• lokalita NDS 6 – úsek č. 1
V dalších letech k úplné centralizaci zbývá opustit areál karotáže ve Stráži pod Ralskem, přesunout
technologickou dopravu z NDS 6 na NDS 10, nahradit sklad výbušnin a postupně opustit budovu
AB D.
Ing. Tomáš Rychtařík
Opouštěná CHS II na VP 9

Třikrát a dost!

Čerpadlo UPA 250 C

Montáž na Žofii

Deset let certifikace systému QMS na DIAMO, s. p.

12 900 eur napůl. Te- už je obdoba botiček očividná. „Vážený spotřebiteli, vy v nich asi moc chodíte!
Ale abyste byl spokojen, opravíme vám je za poloviční cenu.“
Ani tentokrát však o. z. ODRA ze svého stanoviska neustoupil. Opět jsme předložili detailní údaje o provozu z monitorovacího počítačového systému Vodní jámy Žofie, které prokazují skokový nárůst odběru proudu až po vzniku mechanické poruchy čerpadla, a požádali o bezplatné odstranění závady, nebo dodání nového čerpadla. Firma KSB
AG nakonec pod tlakem doložené písemné argumentace i podruhé reklamaci uznala a čerpadlo
bezplatně opravila. Tentokrát, asi s ohledem na náklady na dopravné (převážení čerpacího agregátu
sem a tam při možných dalších reklamacích), provedla firma výměnu celého elektromotoru za nový.
8. listopadu se čerpadlo zase rozběhlo. Netroufám si napsat, že stále běží – vždy, článek vyjde až
v prosincovém čísle! Ale jak se říká, všechno zlé je
pro něco dobré. My jsme si ověřili, že s podporou
kvalitního monitoringu a zkušených kolegů – odborníků můžeme jít do sporu i s renomovanou společností. Ale co ti, kteří si jdou pro nové botky? Co
poradit jim?
Ing. Lubor Veselý

Systém kvalitního řízení firmy (QMS) na
DIAMO, s. p. je od roku 2002 certifikován dle požadavků normy ISO 9001. Vše v podstatě nastartoval požadavek, který vyplývá z legislativy – konkrétně z atomového zákona, který prostřednictvím
vyhlášky SÚJB (původně vyhláška č. 214/1997
Sb., nyní vyhláška č. 132/2008 Sb.) klade konkrétní požadavky na to, aby práce byly prováděny
v systému jakosti (jakost = kvalita).
Mnozí z nás si jistě vzpomenou na začátky, kdy
se seznamovali s normou ISO 9001 a dle ní pak
následně vypracovávali dokumentaci. To bylo vysvětlování, přesvědčování, hledání důvodů, proč
to nejde a ani to nepůjde, apod. Byly to těžké začátky. Velkým pomocníkem k dotvoření a doladění kvality v systému řízení bylo před jeho certifikací zavedení pravidelného provádění interních
auditů.
Následoval předaudit QMS, pak vlastní audit –
obojí prováděl certifikační orgán CSQ–CERT při
České společnosti pro jakost (ČSJ). V měsíci červnu roku 2002 byl vystaven naší organizaci certifikát dle ČSN ISO 9001: 1994. V této normě byl
kladen především důraz na zákazníka a tzv. prvkové (oddělené) plnění jednotlivých požadavků v celkovém systému.
Ale přišla norma nová, norma ČSN EN ISO
9001: 2001, která kladla nově mnohem větší důraz
na tzv. procesní (ucelený) přístup. Z té doby zase
mnozí z nás pamatují na zakletý pojem „překlápění
dokumentace“.
Vše se však vyvíjí, a tak do tohoto systému kvalitního řízení firmy, resp. systému managementu
organizace (SMO), byly postupně začleněny, nebo
chcete-li integrovány, další systémy – systémy
certifikované i systémy necertifikované.
Z těch certifikovaných systémů se v podmínkách
s. p. jedná o systém dle normy ISO 14001_EMS –
systém environmentálního managementu na o. z.
ODRA, dále je třeba se zmínit o systému HACCP
(analýza nebezpečí a kritické řídící (kontrolní) body zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin),
který byl zaveden a certifikován na o. z. TÚU a je-

hož platnost skončila prodejem a následnou privatizací provozovny.
Součástí integrovaného SMO státního podniku
DIAMO je také systém managementu zkušební laboratoře dle požadavků ISO/IEC 17025 na o. z.
GEAM Dolní Rožínka, o. z. SUL Příbram a o. z.
TÚU Stráž pod Ralskem.
Z těch necertifikovaných systémů lze např. uvést
systém RISCON vycházející ze systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví (norma
OHSAS), systém jakosti podle vyhlášky SÚJB
č. 132/2008 Sb., systém managementu financí, systém managementu informací, apod.
To, že každý rok probíhají na celém s. p. na různých pracovištích interní audity SMO, že zavedený
systém je každý rok prověřován certifikačním orgánem (dozorové, resp. recertifikační, audity), tak
na to jsme si již zvykli.
V letech 2005 a 2006 se státní podnik DIAMO
zúčastnil soutěže v modelu Národní ceny České
republiky za jakost, kterou vyhlašuje Rada České
republiky za jakost. DIAMO, s. p. zde získal
„Ocenění výkonnosti organizace“ (2005) a následující rok „Ocenění zlepšení výkonnosti organizace“ (2006). O tři roky později, tj. v roce 2009,
se DIAMO, s. p. stal vítězem v Národní ceně za
kvalitu ČR, model „Společenská odpovědnost
organizace“ (Corporate Social Responsibility –
CSR).
Úspěšným rokem z pohledu kvality lze nazvat
rok 2010. A protože nelze přísně a striktně říkat, že
toto je ISO a toto už ISO není a jelikož vše spolu
velmi úzce souvisí, tak si tento rok připomeňme.
Všichni si pamatujeme na umístění s. p. DIAMO
v 11. ročníku hodnocení významných společností
ČR „100 obdivovaných firem“, které vyhlašuje
Sdružení CZECH TOP 100. Ve 12. ročníku pro
rok 2010 DIAMO, s. p. toto ocenění obhájil.
DIAMO, s. p. se v březnu 2010 stal signatářem
Charty kvality České republiky (seznam signatářů Charty kvality najdete na www.npj.cz).
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4
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Podniková kolektivní smlouva na příští období vyjednána

Bowlingový turnaj párů v Liberci

Vítězové zleva Jiří Piskáček, Monika Puldová, Miroslav
ŠCastný, Veronika Francová a manželé Standovi
Dne 21. 11. 2012 se v liberecké
Tipsport aréně uskutečnil bowlingový
turnaj párů pořádaný ZOO o. z. TÚU.
V 15:30 se zde sešlo 21 soutěžících párů a několik jednotlivců, kteří byli do
soutěže přihlášeni, ale o své spoluhráče
z různých důvodů přišli. Bylo jim
umožněno si zahrát, ale již mimo hlavní soutěž, která tento den patřila spárovaným dvojicím. Děkuji všem, kteří si
vzali k srdci viditelné označení dvojic.
Tento prvek bych rád zařadil do hodnocení soutěže. Letos by jistě na pomyslné bedně stála dvojice Lada Pražáková
a Bořek Chlum z MTZ.
Po třech dohodnutých soutěžních kolech se vítězným párem stala soutěžní
dvojice slečna Veronika Francová
a Miroslav Š,astný (408 b.), druhými
v pořadí jsou manželé Jiřina a Mirek
Standovi (383 b.) a bronzové medaile
vybojovalo duo Monika Puldová a Jiří
Piskáček z MTZ (381 b.). Po vyhlášení
vítězných párů byla připravena tombola a malé překvapení pro manžele
Standovi k jejich výročí sňatku. Děkuji
všem účastníkům a doufám, že se jim
večer líbil. Rovněž mi dovolte poděkovat děvčatům z MTZ, která pomáhala
připravit letošní tombolu.
Vilém Válek

Nejlepší dresy – Lada a Bořek

Standovi –
výročí svatby

Konference ZOO o. z. TÚU
Ve čtvrtek 22. 11. 2012 se sešel ZV
ZOO o. z. TÚU v malém sále KD U Jezera na předposledním letošním jednání
a zároveň předposledním jednání ve
funkčním období. Byla projednána mimořádná roční odměna, navržená zaměstnavatelem, zhodnocen 3. Q roku
2012 i usnesení z předešlého ZV. Předseda informoval o vyjednávání vyšší
kolektivní smlouvy (VKS) a podnikové
kolektivní smlouvy (PKS) a seznámil
přítomné s připravovanou novou strukturou zastoupení členů v ZV, která bude
na konferenci diskutována.
Konferenci zahájil místopředseda ZV
ZOO o. z. TÚU, Pavel Hurdes. Zpráva
předsedy, Viléma Válka, o činnosti měla dvě části. V první hodnotil činnost
ZV od jarní konference do podzimní, ve
druhé celé funkční období. V letech
2009–2012 došlo k navýšení hodnoty
stravenek na o. z. TÚU z 60 na 70 Kč.
Byly nově zařazené OOPP, přišla pomoc zaměstnancům postiženým povodněmi a sbírka pro obec Višňovou na
o. z. TÚU. Došlo ke změně názvu odborové organizace a k úspěšnému sloučení
s odbory sociálních služeb. Dalším kladem bylo zahájení sportovních soutěží.
Vedle bowlingového Putovního poháru
ředitele o. z. TÚU se podílíme na celopodnikovém DIAMO Cupu, letos se
prvně konal Bowlingový turnaj párů
a Putovní pohár v malé kopané. Snažíme se najít ztracenou spolupráci mezi

odboráři o. z. DIAMO, s. p. „Připomínám to zde proto, že jsem s hrůzou zjistil, že si naši zaměstnanci už v listopadu
nepamatují, že v lednu dostali přidáno
do tarifů. To je dosti smutné,“ dodal
předseda.
Mandátová komise prohlásila konferenci za usnášeníschopnou a zprávu revizní komise přečetla p. Alena Jurková.
Stav majetku ZOO o. z. TÚU je shodný
jako před funkčním obdobím tohoto
ZV, a to i přes to, že na povodně a organizační změny bylo vydáno téměř 200
tis. Kč. Nový ZV si pak bude muset při
sestavování rozpočtu poradit s připravovaným navýšením příspěvků do OS
PHGN. Poskytované půjčky z odborové
pokladny jsou díky osobním bankrotům
či exekucím také v ohrožení.
Organizační změny na o. z. TÚU je
potřeba zohlednit i ve volbách do ZV.
Návrh změn byl prodiskutován a dvakrát poopraven. Delegáti odsouhlasili
do nových voleb závodní výbor o 19
členech oproti stávajícím 27. Volby budou v lednu.
Návrhová komise přečetla usnesení,
které bylo schváleno. Před samotným
závěrem přidal pár slov host, bývalý
předseda Ing. Jan Hajíček. Řekl, že i on
usiloval o zeštíhlení ZV, ale v minulosti
na to nebyla vhodná doba. Poděkoval za
pozvání a popřál všem krásné Vánoce.
Předseda ZV ZOO o. z. TÚU
Vilém Válek

Vzhledem ke skutečnosti, že tento rok
končí platnost obou ve státním podniku
DIAMO platných podnikových kolektivních smluv, jedné smlouvy platné pro
odštěpné závody TÚU Stráž pod
Ralskem, GEAM Dolní Rožínka
a ODRA Ostrava – Vítkovice a ředitelství státního podniku a druhé smlouvy
platné pro odštěpný závod SUL Příbram,
proběhlo v úterý dne 27. listopadu 2012
na ředitelství státního podniku ve Stráži
pod Ralskem kolektivní vyjednávání,
tak jako i v předchozích letech opět
zvláš,, o obou těchto podnikových kolektivních smlouvách na příští období.
Za stranu zaměstnavatele se těchto kolektivních vyjednávání zúčastnili ředitel
státního podniku Ing. Bc. Jiří Jež, náměstek ředitele s. p. pro ekonomiku
a personalistiku Ing. Bohdan Pánek a vedoucí odboru právního a řízení lidských
zdrojů ředitelství státního podniku
JUDr. Jiří Filip, odštěpné závody pak na
straně zaměstnavatele zastupovali jejich
ředitelé, ředitel odštěpného závodu Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem
Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka Ing.
Pavel Koscielniak, ředitel odštěpného
závodu ODRA Ostrava – Vítkovice Ing.
Josef Havelka a ředitel odštěpného závodu Správa uranových ložisek Příbram
Ing. Václav Plojhar. Stranu odborů
v případě kolektivního vyjednávání
o první zmíněné podnikové kolektivní
smlouvě reprezentoval její hlavní vyjednavač, předseda závodního výboru OS
PHGN – ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
– FJFO, o. z. ODRA, DIAMO, s. p.,
Ostrava – Vítkovice, František Nadymáček a zúčastnili se ho dále za stranu
odborů další zástupci příslušných odborových organizací působících ve státním
podniku, resp. u jednotlivých odštěpných závodů. V kolektivním vyjednávání o podnikové kolektivní smlouvě platné pro odštěpný závod SUL Příbram pak
stranu odborů zastupovali její hlavní vyjednavači, předseda výboru Odborového
sdružení odborového svazu pracovníků
hornictví, geologie a naftového průmyslu DIAMO, Správa uranových ložisek,
o. z., oblast Příbram, Karel Hřídel
a členka tohoto výboru paní Jana
Mrázková.
Již v úvodu těchto kolektivních vyjednávání se obě jejich strany dohodly,
že nejjednodušším a nejefektivnějším
způsobem sjednání závazků z podnikových kolektivních smluv na příští období bude prodloužení jejich platnosti,
a to, v návaznosti na dohodnutou dobu
platnosti Kolektivní smlouvy vyššího
stupně na roky 2013 až 2017, v tomto

Kolektivní vyjednávání

případě (a nutno říci, že v historii státního podniku i poprvé), na dobu 5 let, to
je až do roku 2017, což v neposlední řadě svědčí jistě i o jejich kvalitě jak
z hlediska věcné náplně, tak i z hlediska
formálně právního. Vzhledem ke skutečnosti, že formálně bude tento krok
proveden přijetím v pořadí již 7. dodatku obou předmětných podnikových kolektivních smluv, dohodly se jejich strany z důvodu zachování přehlednosti
a srozumitelnosti textu smluv pro zaměstnance na závazku zaměstnavatele
vyhotovit úplné znění obou smluv,

lektivních smluv, sjednané a platné již
v předchozích letech, vyjma závazků týkajících se mzdového vývoje a mzdových
tarifů sjednávaných vždy na dobu jednoho roku, zůstávají i na příštích 5 let zachovány ve stávajícím obsahu i rozsahu.
Pokud se týče jednoho pro obě strany
podnikových kolektivních smluv jistě
z nejdůležitějších ustanovení, to je článku „Mzdový vývoj“, je nutné konstatovat, že byl pro následující rok 2013
sjednán ve stejném znění jako pro rok
2012, což představuje závazek zaměstnavatele, že „průměrné nominální mzdy
Kolektivní vyjednávání

v případě podnikové kolektivní smlouvy platné pro o. z. TÚU, o. z. GEAM,
o. z. ODRA a ředitelství státního podniku pak včetně příloh platných jen pro
tyto odštěpné závody, resp. ředitelství
státního podniku, a zajistit na své náklady vytištění dostatečného počtu jeho výtisků, který dohodne s příslušnými odborovými organizacemi.
Z uvedeného dohodnutého postupu
i výsledku kolektivního vyjednávání vyplývá pro zaměstnance jistě ten nejzajímavější a nejdůležitější závěr, že všechny
individuální i kolektivní závazky a nároky vyplývající z obou podnikových ko-

zaměstnanců … v hodnoceném období
proti jejich průměrné nominální mzdě
dosažené v předchozím roce při srovnatelné základně nepoklesnou“, to znamená, zjednodušeně řečeno, že průměrný
výdělek ve státním podniku bude i v příštím roce sledovat vývoj inflace.
Na závěr obou kolektivních vyjednávání pak přítomným účastníkům poděkovali za jejich aktivní účast a přístup
k jednání za stranu zaměstnavatele ředitel státního podniku Ing. Bc. Jiří Jež a za
strany odborů jejich hlavní vyjednavači.
JUDr. Jiří Filip, vedoucí odboru
právního a řízení lidských zdrojů

Historický hornický spolek pod Ralskem

Vánoce v Hornickém muzeu

Sešli jsme se 21. listopadu 2012 ve
Stráži p. R. v malém sále KD U Jezera.
Z pozvaných hostů přišla starostka Stráže p. R., Bc. Věra Reslová. Předseda
spolku přednesl výroční zprávu, kde
připomenul akce, kterých se spolek zúčastnil: 120. výročí tragédie na Dole
Marie, oslavy dokončení ražby Dědičné
Rothenbergské štoly ve Freibergu
(SRN), oslavy na Řimbabě a Drkolnově, setkání hornických měst v Chomutově, 10. výročí hornického spolku ve
Stříbře, 10. výročí hornického spolku
v Pezinku (SR) a Salamandrové dny
v Banské Štiavnici (SR).
Připravujeme hornickou expozici ve
Stráži pod Ralskem, která bude umístěna na náměstí v bývalé budově MěÚ.
Zároveň jsme projednali spolupráci
s Ing. Mockovou z Vojenských lesů
a historikem a geologem Dr. Kühnem,
se kterými chceme vybudovat hornickou naučnou stezku po historických železnorudných dobývkách v oblasti
Hamru n. J.
Ve Stráži v kostele sv. Zikmunda se
konala 2. prosince hornická mše, věnovaná památce zesnulých kamarádů.
Kdo má o činnost našeho spolku zájem, a, přijde 2. ledna v 15 hod. na další

schůzku v KD, nebo mě kontaktuje na
tel. 602 490 468.
Ing. Jan Holinka, předseda spolku
Permoníci

V Příbrami na Březových Horách se
od 10. do 21. prosince 2012 na Dole
Anna v Prokopské štole konají vánoční
jízdy důlního vláčku. V Hornickém
domku je vánoční expozice s ukázkami
lidových řemesel, děti si zde mohou
vlastnoručně zhotovit například vánoční ozdoby.
V Zámečku – Ernestinum ve staré Příbrami je od 7. prosince 2012 do 6. ledna
2013 výstava hornických betlémů.
Mikuláš

Hojně navštěvovaného příbramského
Hornického Mikuláše pořádá od 19. 11.
do 6. 12. na Dole Marie na Březových
Horách Spolek Prokop. Další akcí, na
kterou vás zve, je Silvestrovský pochod po
báňských struhách, voda z podbrdských
rybníků vedla na vodní kola, která před
nástupem páry poháněla důlní mechanismy. Sraz je 29. prosince v 9 hodin na Marii, autobus vás odveze do Lazu, pěšky se
jde zpátky na Marii, kde bude připraveno
občerstvení.
Ing. Karel Škvor
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Deset let certifikace systému
QMS na DIAMO, s. p.
DOKONČENÍ ZE STR. 2

V soutěži „Manažer roku“, kterou
pořádá Česká manažerská asociace,
získal nejvyšší ocenění „Manažer odvětví“ ředitel DIAMO, s. p. Ing. Bc. Jiří Jež. Dále byl pan ředitel vyhlášen
v kategorii „TOP 10“ jako jeden z deseti nejlepších manažerů v České republice. Na 12. sjezdu ČSJ byl novým
členem předsednictva ČSJ zvolen
kandidát s. p. DIAMO, Ing. Eduard
Horčík, vedoucí odboru SMO ŘSP. Na
Evropském týdnu kvality, jehož motto
znělo „Kvalita – faktor úspěchu“, získal ocenění a titul Manažer kvality
2010 zaměstnanec s. p. DIAMO, Ing.
Eduard Horčík. Slavnostním vyhlášením výsledků byl završen ročník soutěže „Českých 100 nejlepších 2010“,
který organizuje občanské sdružení
Comenius. Mezi oceněnými firmami
byl v kategorii „Dymamický růst“
vyhlášen státní podnik DIAMO. Takový byl externí pohled na s. p.
DIAMO v roce 2010.
Z výše uvedeného vyplývá, že tyto
úspěchy lze brát jako ohodnocení celého
s. p. a skvělé práce všech zaměstnanců
DIAMO, s. p. Dnes se píše rok 2012, tj.
10 let po certifikaci QMS na s. p.
DIAMO – je to rok jubilejní. Co ale bude
dál, co nás čeká a co nás nemine? Letos
jsme měli dozorový audit EMS na o. z.
ODRA a recertifikační audit na QMS na
celém s. p. DIAMO. Vše dopadlo dobře,
všem vám patří poděkování.
A co dalšího přinesl rok 2012?
Uvebme si tedy některé postřehy.
Rok 2012 byl Evropskou unií vyhlášen „Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“. Do
projektu „Strategie Age Managementu
v České republice“ se zapojila ČSJ.
Pozn.: AGE MANAGEMENT = řízení s ohledem na věk a schopnosti zaměstnanců.
V 1. pololetí 2012 se zástupci s. p.
DIAMO zaměřili, mimo jiné, na spolupráci se Sdružením držitelů a provozovatelů železničních vozů (SPV) za účelem promítnutí požadavků Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 do SMO (systém
údržby nákladních železničních vozů
– ECM = Entity in Charge of Maintenance). S tím souvisí i prohloubení spolupráce s Drážním úřadem ČR – certifikačním orgánem ECM. Tuto certifikaci
musíme získat do května 2013, aby naše
vozy mohly dále jezdit po železnici.
ČSJ pořádala na jaře 2012 konferenci SYMA 2012 (Setkání absolventů
kurzů a držitelů certifikátů). Potěšujícím zjištěním bylo, že vítězové Národních cen z roku 2011 v sekci „Společenská odpovědnost organizací“ uváděli ve svých přednáškách i náš s. p.
DIAMO jako vzor a děkovali mu za
pomoc při zapojení se do této soutěže
(např. organizace AHOLD Czech Republic, a. s.).
Dalo by se toho napsat ještě hodně –
mění se legislativa, vyšla novela normy
na auditování (ISO 19011), zavádějí se
nové systémy (integrovaný ekonomický informační systém v DIAMO, s. p.
– IEIS–DIAMO), atd. atd. V tomto
článku jsou ve stručnosti uvedeny
„mezníky“, kterými „systém kvalitního
řízení“ na našem s. p. DIAMO prošel
za 10 let. Na závěr použiji slova jednoho nejmenovaného zmocněnce pro jakost, který pracuje na Vysočině: Zdař
Bůh! a Kvalitě zdar!
Za OSMO ŘSP
Ing. Eduard Horčík, ved. OSMO

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu – Bytíz
Na základě výběrového řízení na výše
uvedenou zakázku byla uzavřena dne
22. 10. 2012 realizační smlouva s vítězným uchazečem GEOtest, a. s., Brno.
Předmětem projektu je provedení průzkumu znečištění a zpracování analýzy
rizik areálu po hlubinné těžbě uranu Bytíz, splňující všechny metodické pokyny
MŽP pro analýzu rizik. V rámci projektu je navrženo provedení podrobného
průzkumu znečištění pro průzkum
kontaminovaných území.
Areál jámy č. 11A dolu Bytíz je situován severozápadně od části obce Pří-

bram–Bytíz, západně od silnice I/4.
Rozloha areálu jámy č. 11A je
410 213 m2. Řešené území se nachází
v katastrálním území Bytíz, všechny dotčené nemovitosti jsou v majetku státního podniku DIAMO.
Těžba uranu na jámě č. 11A Bytíz
probíhala v letech 1955–1991. V 90. letech 20. století byl důl zlikvidován
a podzemí zatopeno. Vybrané objekty
v areálu byly vyčleněny a převedeny na
jiné subjekty k využití. Ostatní objekty
v areálu jsou určeny k likvidaci.
Areál jámy 11A Bytíz je vzhledem
Bytíz – jáma č. 11A

Bytíz – objekty technického zázemí

Druhé pololetí 2012 v mezinárodním školicím středisku
Tak jako každoročně i v roce 2012
proběhly v mezinárodním školicím středisku ve druhém pololetí mezinárodní
kurzy průzkumu a dobývání uranu.
V období od 24. září do 12. října se
uskutečnil kurz „Geologie uranových
ložisek, jejich průzkum a analytické metody uranu a dalších doprovodných prvků“. Do něj byli Mezinárodní agenturou
pro atomovou energii nominováni tři
účastníci z Venezuely. Vedle lektorů
z s. p. DIAMO (ŘSP, o. z. TÚU, o. z.
GEAM a o. z. SUL) se již tradičně na
výuce podíleli i externí lektoři z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity
v Praze – katedry aplikované geofyziky,
Ústavu jaderné fyziky Akademie věd
ČR a další konzultanti (RNDr. Josef Šuráň, Dr. Fritz Barthel). Součástí programu kurzu byly odborné exkurze na lokality v oblasti Stráže pod Ralskem, Dolní
Rožínky a Příbrami.
Znovu se uskutečnil kurz pro čínského partnera Bureau of Geology, CNNC.
V letošním roce proběhl od 29. října do
9. listopadu již pátý běh tohoto komerčního kurzu. Program kurzu byl v prvním
týdnu zaměřen na geologii uranových
ložisek a jejich průzkum a základy hydrogeologie pískovcových ložisek. Druhý týden kurzu byl plně věnován tech-

nologii dobývání uranu metodou podzemního vyluhování uranu vrty z povrchu. Letošního kurzu se zúčastnilo celkem patnáct posluchačů z několika organizací Čínské národní nukleární korporace (CNNC).
Kromě výuky se mezinárodní školicí
středisko podílelo i na několika perspektivních akcích z hlediska budoucí spolupráce v obalsti profesního vzdělávání.
Začátkem druhého pololetí letošního
roku byla podepsána smlouva o spolupráci s. p. DIAMO s novým subjektem
v oblasti průzkumu a těžby uranu, českou společností Uranium industry, a. s.,
jejímž cílem je realizace průzkumu
a těžby uranu v Mongolsku. Projekt je
z mongolské strany zaštítěn mongol-

skou agenturou pro jadernou energii
(NEA of Mongolia) a státním podnikem
MONAtom. Z české strany je projekt
podporován Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR v rámci diverzifikace surovinové základny a strategie energetické nezávislosti.
DIAMO, s. p. se v projektu bude podílet především na profesním vzdělávání
a expertní činnosti v oblasti tzv. produkčního cyklu dobývání uranu. První
konkrétní akcí byla návštěva mongolské
delegace v ČR s třídenním pobytem na
lokalitách s. p. DIAMO, který byl organizován školicím střediskem. Cílem akce
bylo seznámit vrcholné řídící pracovníky
s možnostmi stáží mongolských pracovníků v ČR, a zejména v s. p. DIAMO.
Slibně se rovněž rozvíjí i spolupráce
s Česko–německou obchodní komorou

v oblasti sanace starých ekologických
zátěží po těžbách surovin. Poslední akcí,
která se uskutečnila 18. října 2012, byla
návštěva čínské delegace z Úřadu pro
plánování a ochranu krajiny, kterou
organizovaly německé společnosti
LMBV a GIZ. Delegace navštívila oblast Stráže pod Ralskem. Hosté byli seznámeni s činností s. p. DIAMO při zahlazování následků hornické činnosti
a s projektem sanace po těžbě uranu
v oblasti Stráž – Hamr. Součástí akce
byla i několikahodinová exkurze po
lokalitách stážsko–hamerské oblasti.
Činnost mezinárodního školicího střediska byla publikována i na několika
mezinárodních konferencích, naposledy
na zasedání skupiny UMREG, která
pracuje pod záštitou MAAE ve Vídni.
RNDr. Jan Trojáček

Předávání diplomů čínskému kurzu
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Rok 2007
Mezi pravidelné každoroční akce ZBZS
Hamr patří čistící práce na technologických linkách. Dále vybíráme jen některé,
něčím zajímavé nebo neobvyklé práce.
V roce 2007 naše ZBZS Hamr provedla
celkem 124 akcí. Snížení počtu akcí bylo
zapříčiněno zrušením externích smluv,
například s Termizem Liberec. Koncem
ledna nás požádala firma Praktik ve Stráži
pod Ralskem o pomoc při kontrole a vyčištění Strýperu. Je to zařízení sloužící
k oddělení tepelně izolačních hmot z lednic a mrazáků, které se zde likvidují. Zařízení je naplněné dusíkem, aby nedošlo
k výbuchu, proto se musí čistit a kontrolo-

středí polychlorovanými bifenyly v okolí jednotlivých trafostanic však nelze
vyloučit.
Předpokládanými
kontaminanty
v dotčeném areálu jámy č. 11A Bytíz
jsou: radioaktivita, ropné látky, polychlorované bifenyly, chlorované uhlovodíky a těžké kovy.
Analýza rizika bude provedena ve
třech navazujících krocích:
1. Hodnocení zdravotních a ekologických rizik, vyplývajících ze zjištěné
kontaminace životního prostředí.
2. Doporučení cílových parametrů nápravných opatření. Lze předpokládat, že
zjištěná míra rizika může přesáhnout akceptovatelnou úroveň. Proto součástí
výstupů bude návrh limitů přípustných
koncentrací polutantů v přírodním prostředí. Při stanovení cílových parametrů
sanace se stanoví přijatelná dávka, při
které by nemělo dojít k ohrožení zdraví
člověka nebo ekosystémů.
3. Návrh vhodných nápravných opatření bude vycházet z výsledků analýzy
rizika a zkušenosti zpracovatelů s prováděním a vyhodnocením sanačních
prací, bude obsahovat rozbor variant nápravných opatření.
Termín pro splnění závazku ze smluvního vztahu je stanoven na 11 měsíců od
podpisu smlouvy, resp. převzetí výzvy
k zahájení prací.
Ing. Ladislav Hešnaur
NTV o. z. SUL Příbram

Venezuelci v laboratoři

vat v izolačním dýchacím přístroji. Dále
se ZBZS podílela na likvidaci azbestových obkladů v budově ŘSP. Stále se pokračovalo v Libčanech na likvidaci ilegální skládky odpadů. V květnu roku 2007
naši pracovníci započali práce na stáčírně
kyselin. Byla to příprava pro rekonstrukci
a likvidaci některých nádrží, také nádrží
od kyseliny fluorovodíkové včetně příslušných rozvodů potrubí a armatur. Tato
kyselina způsobuje těžké popáleniny se
zdravotními následky, proto práce vyžadovala použití těžkých celouzavřených
ochranných obleků a dýchací techniky.
Tyto obleky byly také použity na zásobnících kyseliny dusičné.

Odebírání vzorků U koncentrátu na sušárně

Výměna odlučovačů kapek na odparce

k charakteru činnosti zatížen kontaminací zvýšenou radioaktivitou. Jedná se
především o objekty, kde bylo manipulováno s vytěženou rudou, kde byla
ukládána, a v okolí transportních cest.
Dalším zdrojem znečištění jsou na lokalitě ropné látky, a to především v okolí objektů, kde s nimi bylo ve zvýšené
míře nakládáno (strojovny těžních strojů, kompresorovny, dílny, transformovny, apod.).
V dílnách a strojovnách nelze vzhledem k činnosti vyloučit kontaminaci
chlorovanými uhlovodíky a těžkými kovy. V areálu se v současné době nenacházejí žádné transformátory ani zařízení, která by obsahovala oleje s PCB. Ty
byly zlikvidovány v 90. letech minulého
století. Kontaminaci horninového pro-

V červenci bylo nutné vyčistit zásobník
uranového koncentrátu na hale 4. Po
skončení práce následovala řádná dekontaminace všeho použitého materiálu
a následné dozimetrické měření. V září
jsme pokračovali na stáčírně kyselin.
V listopadu se na provozech na etapy
čistily neutralizační jímky, havarijní jímky a jímky odpadních vod.
Rok 2008
V lednu 2008 nás čekala práce na čištění a dezinfekci vodojemu pitných vod na
našem odštěpném závodě. V únoru následovalo odstraňování inkrustů v jímkách
odparek C a B.
Koncem měsíce se pak na VP–6 čistilo
vápenné silo a vyměňovaly se plachetky,
které byly poškozené provozem. V březnu jsme se dostali naposledy do Termiza
Liberec na odstranění ucpaného roštu
a čistění kotle. Akce trvala do dubna.
Koncem března se začalo pracovat na jarních odstávkách, v dubnu jsme měnili
filtry návěsů pro přepravu nehašeného
vápna.
V červnu se s naší asistencí odstranilo
cementové silo na staré Lužici. V červenci se na stáčírně kyselin demontovalo výpustné potrubí na zásobníku kyseliny sírové číslo 3 a měnilo za nové. V srpnu byla
naše ZBZS požádána o pomoc při čištění

návěsů pro přepravu cementu. Musely být
dokonale čisté pro následné technické
prohlídky a zkoušky. To znamenalo celou
vnitřní plochu obrousit na čistý kov. Práce
jsme prováděli v oblecích M –3 a s přístroji. V září nás čekalo odstraňování usazenin siřičitanu sodného na VP – 6 a vyčištění neutralizační jímky na staré sušárně uranového koncentrátu a vyčištění repulpační nádrže od koncentrátu rovněž na
sušárně. V říjnu jsme demontovali zkorodovaná stará potrubí na stáčírně kyselin.
V listopadu a prosinci jsme čistili návěsy
od kyselin.
Karel Barták, Otto Hejnic
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