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dovolte mi, abych na úvod roku 2013 shrnul naše společné pracov-
ní výsledky a vyzvedl ty činnosti, které posouvaly naši práci kupředu,
přispěly k dobré prezentaci našeho podniku, a co je neméně důležité,
přispěly i k pocitu uspokojení našich zaměstnanců z dobrých společ-
ných výsledků naší práce.

Na počátku loňského roku jsem konstatoval, že předchozí rok byl
rokem zavádění nového informačního systému. Letos mohu říci, že
informačním systémem SAP byly pokryty nejdůležitější obory naší
činnosti, jako je oblast účetnictví, správy majetku, prodeje, registru
smluv, spisové služby, mezd a personalistiky. Před dokončením je
modul pro zabezpečení výplat sociálních dávek a v prvním čtvrtletí
tohoto roku bude uvedena do provozu interní elektronická fakturace
mezi o. z. a ředitelstvím.

Zároveň podnik uspěl v procesu úvodní certifikace kompetenčního
centra. Certifikát je udělován výrobcem systému – firmou SAP – na
období 2 let a tím byla naplněna jedna z důležitých podmínek licenční
smlouvy. Vím, že zavádění systému SAP na našem podniku kladlo
velké nároky na řadu našich zaměstnanců, a proto bych chtěl poděko-
vat Vám všem, kteří jste se na tomto složitém úkolu podíleli.

Velice náročný úkol má za sebou o. z. Dolní Rožínka, náš jediný
výrobní závod. Závod se vyrovnal s výrobou uranového koncentrátu
a s plněním plánu odbytu uranu, ale v průběhu roku kolísala kovna-
tost rudy i vytěžené množství, a to vedlo v některých měsících roku
k výpadkům a průběžnému neplnění výroby uranu v rudě.

Dobrou koordinací pracovních operací a zahájením těžby bloků
s vyšší kovnatostí rudy se závodu podařilo manko v těžbě eliminovat
a dostal se na úroveň plánu.

Společnosti ČEZ bylo v roce 2012 prodáno 220,6 t uranu.
Kromě vlastní těžby uranové rudy pokračovaly hornické práce na

23. a 24. patře. Zjištěné rudní struktury dávají předpoklady pro pokra-
čování těžby uranu na ložisku Rožná až na dobu dalších pěti let za
předpokladu investic do dalšího geologického průzkumu, do technic-
kého vybavení dolu a procesu úpravy uranu.

Zajištění další těžby na ložisku Rožná a její ekonomické vý-
hodnosti je pro vedení o. z. GEAM úkol velice náročný, vyžadující
vysokou technickou úroveň zaměstnanců závodu a dobré organizační
a ekonomické řízení. Plnit takto náročné úkoly a cíle se na tomto na-
šem moravském závodě daří již historicky, a proto mohl tento závod
ke konci loňského roku oslavit 55 let těžby uranové rudy.

Kromě vlastní uranové rudy byly na chemické úpravně o. z. GEAM

zpracovány uranové produkty ze sanace dolu Königstein německé fir-
my Wismut.

Ještě jednu z aktivit o. z. GEAM bych chtěl vyzvednout, a to zajiš-
tění geologicko – průzkumných prací v průzkumném území Milasín –
Bukov s cílem ověření vhodnosti parametrů horninového prostředí
pro výstavbu podzemního zásobníku plynu. O. z. GEAM je připraven
nejen k realizaci geologického průzkumu, ale i k vlastní výstavbě zá-
sobníku plynu.

Zájem o tuto problematiku potvrdil svojí návštěvou na o. z. GEAM
ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba v říjnu loňského roku.

Nebyla to však jediná návštěva pana ministra v našem podniku. Na
jaře loňského roku navštívil nejdříve lokalitu Mydlovary, kde se se-
známil s problematikou a rozsahem sanací zajišDovaných na o. z. SUL
a s výsledky sanačních prací financovaných z podpory fondů EU. Dá-
le se pan ministr účastnil slavnostního ukončení prací na odstranění
skládky nebezpečných odpadů v PozFátkách. Tato akce se stala pří-
kladem úspěšného čerpání prostředků z evropských fondů. Na pod-
zim navštívil pan ministr náš podnik ještě jednou společně s místo-
předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou, a to u příležitosti zahájení
zkušebního provozu Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10
ve Stráži pod Ralskem.

Zahájení zkušebního provozu této dekontaminační stanice je vý-
znamným bodem pro postup sanací na ložisku Stráž, neboD touto
technologií bude možné vyvést až 50 tis. t kontaminantů ročně a na-
výšit tak celkovou roční kapacitu vyvádění kontaminantů na více než
100 tis. t.

Pro náš podnik a především pro o. z. TÚU byl rok 2012 zlomový
nejen tím, že byl dokončen a uveden do provozu celý komplex tech-
nologií pro sanaci ložiska Stráž, ale i tím, že vláda ČR schválila fi-
nancování nákladů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě
uranu a související činnosti v oblasti Stráže pod Ralskem, a to s cel-
kovou garancí 32 mld. Kč pro období 2012 – 2042. Z těchto prostřed-
ků budou, kromě sanace horninového prostředí, postupně realizovány
likvidace nevyužitých objektů, technologií a vrtů.

V roce 2012 náš podnik úspěšně navázal na čerpání prostředků
z fondu EU – Operačního programu ŽP. Kromě akcí, které byly do-
končeny v předchozích letech, byly pod vedením o. z. SUL zahájeny
další projekty. Jedná se o doprůzkum znečištění horninového prostře-
dí a podzemních vod na lokalitě Kaňk – Kutná Hora, analýzu rizik na
lokalitě Bytíz v Příbrami a zejména sanace bývalého důlně – úpravá-
renského areálu Březové Hory Příbram – 1. etapa. Celkové náklady
projektu včetně projektové přípravy a dozoru nad prováděnými pra-
cemi představují částku 190,5 mil. Kč.

Další dvě likvidační akce podporované z Operačního programu ŽP
jsou schváleny a budou realizovány v letošním roce, a to na lokalitě
Stráž – Hamr. Jedná se o likvidaci bývalé chemické úpravny ve Stráži
a likvidaci areálu CDS a jámy č. 3 o předpokládaných nákladech přes
1,0 mld. Kč.

Velmi náročný rok si prožil o. z. ODRA v souvislosti se situací,
která vznikla při sanaci lagun Ostramo. Nové skutečnosti, tj. nadbi-
lanční množství kalů, zhoršená kvalita a zvýšené množství kontami-
novaných podzemních vod a také vznik výbušných plynů při prvních
provozních zkouškách na technologii termické desorpce, vyvolaly
nutnost změny v postupu sanace. Jednak bude nutné požádat vládu
ČR o navýšení státní garance pro dokončení sanace a dále musí pro-
běhnout výběrová řízení na dodavatele nových prací. V průběhu roku
2012 připravil o. z. ODRA veškeré podklady pro další postup prací,
včetně podkladů pro orgány státní správy, ale do konce loňského roku
nebyl ukončen schvalovací proces. Sanační práce na lagunách Ostra-
mo, kromě čištění vod a monitoringu složek životního prostředí, byly
prakticky zastaveny. Věřím, že letošní rok přinese zásadní posun
v přípravě a realizaci této sanace.

Na závěr mého bilancování nemohu nevzpomenout naši meziná-
rodní spolupráci a činnost Mezinárodního školicího střediska. Těžiště
činnosti střediska spočívá především ve spolupráci s Mezinárodní
agenturou pro atomovou energii ve Vídni, pro kterou jsou pořádány
odborné kurzy a workshopy v rámci projektů technické spolupráce.
Do roku 2012 prošlo 22 kurzy celkem 159 posluchačů z patnácti zemí
světa. Nově připravovaným projektem v oblasti profesního vzdělává-
ní při průzkumu, těžbě a zpracování rud je projekt s Mongolskem.
Praktická část kurzů je závislá na spolupráci střediska s o. z. Zejména
o. z. Dolní Rožínka vytváří prostor pro stáže účastníků kurzů v labo-
ratořích, v oblasti radiačních metod a umožňuje fárání na dole Rožná,
a to i přes velmi těžké provozní podmínky. Část kurzů probíhá také
na o. z. TÚU. Chtěl bych tímto závodům poděkovat, neboD vysoká
úroveň námi zajišDovaného vzdělávání je i jejich zásluha.

Na mezinárodním poli má náš podnik i velmi dobrou spolupráci
s Česko-německou průmyslovou obchodní komorou, jejím prostřed-
nictvím dochází k intenzivní výměně zkušeností se Spolkovou repub-
likou Německo v oblasti sanací a rekultivací po těžbách.

Vážení spolupracovníci, na počátku mého novoročního shrnutí
jsem mluvil o pocitu uspokojení našich zaměstnanců z dobrých vý-
sledků podniku. V této souvislosti bych chtěl, na počátku nového ro-
ku, otevřít téma mezilidských vztahů a spokojenosti zaměstnanců.
Daří se nám řešit technické problémy, plníme úkoly dané našimi nad-
řízenými orgány, vybudovali jsme společně podnik, který se může
chlubit vysokou úrovní bezpečnosti práce a radiační ochrany, získá-
váme ocenění za dobře fungující systém jakosti. Společně s našimi
odborovými organizacemi se vedení podniku snaží při kolektivním
vyjednávání dohodnout nejlepší možné pracovní a mzdové podmínky
pro všechny zaměstnance. To vše přispívá ke kultuře našeho podniku,
ale to není vše. Podmínkou dobře fungujícího podniku jsou dobře
fungující pracovní kolektivy založené nejen na vysoké odbornosti,
ale i na dobrých osobních vztazích, odpovědnosti a loajalitě k firmě.

Práce s lidmi je jednou z nejkomplikovanějších činností a na budo-
vání korektních a přátelských vztahů na pracovištích a posilování dů-
věry k práci podniku se musí podílet každý z nás. Tímto směrem se
nám otevírá prostor pro stálé zlepšování úrovně našeho podniku.

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové, přeji Vám a Vašim blíz-
kým hodně štěstí a spokojenosti po celý rok 2013 a zároveň bych
Vám chtěl poděkovat za práci odvedenou v loňském roce. Dosáhli
jsme velmi dobrých výsledků, velmi si toho vážím a ještě jednou dě-
kuji všem pracovníkům, kteří se o to zasloužili.

Ing. Bc. Jiří Jež

Ing. Bc. Jiří Jež

Ing. Ivo Pěgřímek vyznamenává Ing. Josefa Lazárka
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Vážené a milé spolupracovnice, vážení spolupracovníci,

Udělování medailí Jiřího Agricoly
V úterý 11. prosince 2012 se v Praze v sídle Českého báňského úřa-

du konala slavnostní událost. Ministr průmyslu a obchodu Martin Ku-
ba a předseda Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímek se rozhodli
udělit jako výraz ocenění zásluh o české hornictví medaile Jiřího
Agricoly. Ocenění předávali předseda Českého báňského úřadu Ing.
Ivo Pěgřímek, ředitel odboru hornictví a stavebnictví MPO Ing. Zby-
šek Sochor, Ph.D, předseda představenstva Zaměstnavatelského sva-
zu důlního a naftového průmyslu Ing. Zdeněk Osner, CSc. a předseda
OS PHGN Bc. Jan Sábel.

Vedle DIAMO, s. p. medaile Jiřího Agricoly získali členové Litví-
novské uhelné, a. s., Most, OKD, a. s., Ostrava, Severočeských dolů,
a. s., Chomutov, Subterry, a. s., Praha, Zaměstnavatelského svazu
důlního a naftového průmyslu, Společenstva těžařů ČR, Energie –
stavební a báňské, a. s., Praha, Hornicko–historického spolku Stříbro,
Nadace Georgia Agricoly – region Slavkovský les, Horní Slavkov
a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového prů-
myslu.

Po proslovu předsedy Českého báňského úřadu bylo přistoupeno
k vlastnímu vyznamenávání. Medaili Jiřího Agricoly za těžbu uranu
obdrželi: RNDr. Josef Šuráň, Ing. Petr Kříž, Ph.D. a Ing. Josef Lazá-
rek.

Za státní podnik DIAMO se slavnostního předávání zúčastnili Ing.
Bc. Jiří Jež a Ing. Pavel Koscielniak.

RNDr. Josefu Šuráňovi byla rezortní medaile Jiřího Agricoly udě-
lena za odborný a vědecký přínos v oblasti uranové geologie, 40 let
pracoval jako ložiskový geolog v technických a vedoucích funkcích,
v ČR i v cizině. Podílel se na řadě odborných publikací a zastupoval



Českou republiku v MAAE ve Vídni
a OECD v Paříži. Nyní stále vyhodno-
cuje ložiska uranu a přednáší zahranič-
ním studentům v Mezinárodním školi-
cím středisku ve Stráži p. R.

Vyznamenaný Ing. Petr Kříž, Ph.D.
po absolvování VŠB – TU Ostrava pra-
coval v OKD na Dole Heřmanice, od
roku 1992 pracuje na Dole Rožná
v technických funkcích, nyní jako hlav-

ní inženýr, dále je závodním dolu pro
bývalý dobývací prostor Zbýšov. Ab-
solvoval postgraduální studium na VŠB
– TU a v roce 2009 ukončil dokto-
randské studium na FAST, VŠB – TU.
Je aktivním záchranářem a nositelem
stříbrného Záchranářského záslužného
kříže. Významným způsobem se podílel
na pokračování těžby uranové rudy na

Rožné. Publikuje v odborných časopi-
sech, účastní se konferencí a spolupra-
cuje s VŠB – TU Ostrava při výchově
nových odborníků v oblasti hlubinného
dobývání ložisek.

Za odborný a vědecký přínos v oblas-
ti uranového průmyslu byla medaile Ji-
řího Agricoly udělena Ing. Josefu La-
zárkovi. Vyznamenaný pracoval v ura-
novém průmyslu od r. 1977 v řadě pro-
vozních i vedoucích funkcí. V letech
1989 – 1991 zastával post ředitele závo-

du Uranový průzkum v Novém Městě
na Moravě, od r. 2008 pracuje na o. z.
GEAM, v současné době jako náměstek
ředitele o. z. pro výrobu. Ve svém od-
borném působení se specializuje na vy-
hledávání, průzkum a dobývání ložisek
uranu, nelze opomenout jeho znalosti
geologie a podíl na dalším využívání
stávajících těžebních kapacit.

Příjemným zastavením v předvá-
nočním shonu se stalo již tradiční setká-
ní zaměstnanců ředitelství s. p.
DIAMO, které tentokrát proběhlo
18. prosince 2012. Ing. Bc. Jiří Jež
zhodnotil v krátkém projevu právě kon-
čící rok jako mimořádně úspěšný. Vy-
zdvihl kvalitní práci zaměstnanců a hos-
podaření všech odštěpných závodů, je-
jich odborné vedení a spolupráci mezi
nimi. Tlumočil též poděkování dozorčí

rady za spolupráci na vysoké úrovni,
nezapomněl ani na korektní jednání se
zástupci odborů. Protože za úspěchy
podniku se skrývá hlavně lidský poten-
ciál, nabádal v pokračování v tomto
trendu – poctivé práci a vytváření dob-
rých mezilidských vztahů na pracoviš-
tích. V závěru popřál všem zaměstnan-
cům krásné vánoční svátky, zdraví
a úspěchy v novém roce, předal drobné
dárky a dámy potěšil květinou.

DIAMO, státní podnik, dne 8. 11.
2012 zahájil výzvou k zahájení prací
realizaci projektu „Doprůzkum znečiš-
tění horninového prostředí a podzemní
vody území ve správě s. p. DIAMO –
o. z. SUL Příbram, bývalého důlně –
úpravárenského závodu Kaňk – Kutná
Hora a blízkého okolí“.

Projekt doprůzkumu znečištění
a zpracování závěrečné zprávy patří me-
zi projekty spolufinancované Evrop-
skou unií prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP)
v programovém období 2007–2013.
Práce budou realizovány v souladu
s platnou legislativou a v souladu s me-
todickými pokyny MŽP.

Těžba na Turkaňském pásmu je zazna-
menána již na počátku 13. století a s ob-
časnými přestávkami trvala do poloviny
18. století. Po 2. světové válce došlo
k rozšíření dolu i povrchových objektů
včetně výstavby flotační úpravny. Od ro-
ku 1958 do roku 1991 se zde vytěžilo
2 470 kt rudniny s průměrným obsahem
zinku cca 2 %. Vedle kutnohorských rud
byly na úpravnu dováženy i rudy z dal-
ších ložisek RD Příbram (Staré Ransko,
Křižanovice, Příbram a další).

Vlastní areál bývalé úpravny rudy je
situován cca 300 m východně od obce
Kaňk a nalézá se na severním až severo-
východním svahu vrchu Kaňk (352 m
n. m.). Rozloha areálu je 92 936 m2. Od
roku 1990 je báňská a úpravárenská čin-
nost zařazena do likvidačního progra-
mu. V současné době probíhá v lokalitě
pouze čerpání a čištění důlních vod z já-
my Turkaňk.

Projekt doprůzkumu navazuje na zá-
věry Analýzy rizik území ve správě s. p.
DIAMO – o. z. SUL Příbram, bývalého
důlně–úpravárenského závodu Kaňk –
Kutná Hora, která byla zpracována v ro-
ce 2009 a byla taktéž financována
z Operačního programu Životní pro-
středí.

Samotné průzkumné, vzorkovací
a vrtné práce na lokalitě budou probíhat
převážně v roce 2013, do března 2014
bude zpracována závěrečná zpráva. Cí-
lem doprůzkumu je ověření potenciální
kontaminace horninového prostředí
a podzemní vody v prostoru severový-
chodního okraje areálu a dále mezi areá-
lem bývalé úpravny rud a obcí Hlízov
tak, aby bylo možno co nejlépe kvantifi-
kovat, zdali může v budoucnu dojít

k ohrožení hlízovských studní šířením
kontaminantů v saturované zóně ze sta-
ré ekologické zátěže přítomné v areálu
úpravny Kaňk, respektive z oblasti
odvalu v severovýchodní části areálu.

Pokud bude prokázáno šíření konta-
minace podzemní vodou v kolektoru
krystalinika, budou výsledky doprůzku-
mu využity pro návrh technických opa-
tření k zabránění tomuto šíření.

Zhotovitelem celého projektu byla
v rámci výběrového řízení vybrána spo-
lečnost AQUATEST, a. s. Supervizi
nad pracemi bude provádět sdružení
EKOHYDROGEO & Garnets.

Státní podnik DIAMO tímto pokraču-
je v úspěšném čerpání finančních pro-
středků z Fondu soudržnosti Evropské
unie na projekty odstraňování starých
ekologických zátěží a průzkumů ohro-
žených lokalit.

Celkové uznatelné náklady tohoto
projektu včetně projektové přípravy
a dozoru nad prováděnými pracemi bu-
dou 5 781 020 Kč, přičemž 85 % z této
částky, tedy 4 913 867 Kč, bude uhraze-
no z Fondu soudržnosti Evropské unie.

Za DIAMO, státní podnik
Ing. Vratislav Řehoř, Ph.D. 

Za jednou z částí historie ura-
nového hornictví, psané v oblasti
desítky let činností o. z. TÚU
Stráž pod Ralskem a jeho předchůdců,
byla udělána tečka. Dne 31. října 2012
byla dokončena likvidace Dolu Křiža-
ny I, zahájená částečně již v roce 1991
(těžní věže a jámové budovy jam č. 4
a 5), celoplošně pak 13. března 2012.

Na základě výběrového řízení se zho-
tovitelem prací stala firma Speciální
stavby Most, spol. s r. o., která podle
uzavřené smlouvy provedla veškeré
bourací práce, recyklaci nekontamino-
vané stavební suti, zásypy a konečnou
úpravu terénu. Předmětem smlouvy by-
lo rovněž ujednání, podle kterého se
zhotovitel stal vlastníkem a původcem
odpadů vzniklých při realizaci zakázky,

ty byl povinen dopravit nebo na místě
staveniště předat osobě oprávněné k je-
jich převzetí do vlastnictví.

Stavební suD kontaminovaná radio-
nuklidy nebyla recyklována, po úpravě
na vhodnou přepravní velikost byla do-
pravena nákladními auty zadavatele na
odkaliště o. z. TÚU Stráž pod Ralskem,
kde po potřebné úpravě také skončilo
kontaminované železo a zemina konta-
minovaná radionuklidy z tzv. „horkých
skvrn“.

Vlastní likvidace dolu představovala
odstranění 61 objektů a ploch kontami-
novaných radionuklidy. Kromě čtyř ob-
jektů se jednalo o technologické a po-

mocné stavební objekty, asfaltové
komunikace na betonovém podkla-
du a zpevněné betonové a panelové

plochy. U některých objektů byly boura-
cí práce především v oblasti základových
pasů mimořádně pracné, místy to vypa-
dalo, že je na daném místě víc železa než
většinou modrého, neuvěřitelně kvalitní-
ho, betonu. Touto kvalitou zvlášD vynikla
budova strojovny, která byla nejvyšší bu-
dovou areálu a současně měla ještě pod-
zemní technologické patro.

Je proto pochopitelné, že realizace
požadavku vyžadovala nasazení počet-
né výkonné těžké techniky a lehké me-
chanizace zastoupené v tomto složení:

Těžká technika – kolový nakladač
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TISKOVÁ ZPRÁVA – Doprůzkum Kaňk – Kutná Hora

Ing. Ivo Pěgřímek vyznamenává 
Ing. Petra Kříže, Ph.D. RNDr. Josef Šuráň s medailí

Bourání Křižan Bourání mostu – Křižany

Bourání Křižan 

Křižany

Těžní věž Turkaňk

Odval s jámou Turkaňk

Pavla Kunášová, Ing. Bc. Jiří Jež
a Ing. Bohdan Pánek

Pohled do sálu

Křižany – zatamponovaná jáma č. 4 vlevo nahoře

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3

Setkání ŘSP ve Stráži p. R.

Likvidace Dolu Křižany I

Udělování medailí Jiřího Agricoly



VOLVO L150E, drtič stavební suti
RESTA, nákladní automobily MERCE-
DES a TATRA, stavební rypadlo CAT
313 na kolovém podvozku, výškový
bagr Komatsu 450, bagry CAT 325C,
CAT 325D, CAT 350 na pásových pod-
vozcích; bourací stroje byly vybaveny
bouracím kladivem, hydraulickými nůž-
kami a lžící.

Lehká mechanizace – kompresory,
štěpkovač, motorové pily, soupravy pro
svařování a řezání kyslíkem, elek-
troagregát a kolový nakladač LOCUST
923.

Realizace dosud největší likvidační
činnosti o. z. TÚU Stráž pod Ralskem

trvala i při značném nasazení techniky
a pracovníků téměř 8 měsíců. Rozsah
a objem vykonaných prací více přiblíží
dále uvedená čísla o zpracování a pře-
pravě materiálů vzniklých během likvi-
dačních prací:
48 026 tun stavební suti bylo recyklová-

no pomocí drtičky RESTA
600 x 900 (toto množství před-
stavuje cca 5 000 plně nalože-
ných vozů TATRA), 

5 568 tun stavební suti bylo v důsledku
kontaminace radionuklidy do-
praveno a uloženo na odkališti
CHÚ Stráž pod Ralskem, 

554 tun železného šrotu bylo uvolně-
no do životního prostředí,

460 tun železného šrotu bylo v dů-

sledku kontaminace radionukli-
dy dopraveno a uloženo na od-
kališti CHÚ Stráž pod Ralskem,

2 376 tun odtěžené zeminy bylo v dů-
sledku kontaminace radionukli-
dy dopraveno a uloženo na od-
kališti CHÚ Stráž pod Ralskem,

6 069 tun živičného krytu (asfalty z ko-
munikací a ploch) bylo předáno,
nebo odvezeno osobě oprávněné
pro nakládání s odpady,

471 tun odpadu (kategorie N) bylo
předáno oprávněné osobě pro
nakládání s odpady,

386 tun odpadu (kategorie O) bylo
předáno oprávněné osobě pro
nakládání s odpady.

Rozsah prací a výsledky prezentují
jednotlivé fotografie.

Ing. Josef Štádler
Ing. František Koza

Pan redaktor Hejnic mne požádal o pár
řádků ke kolektivní smlouvě. Otázku
v titulku nechám k posouzení odborářům
a zaměstnancům. Pokusím se být stručný
a držet se faktů. I u nás v Ostravě jsem se
setkal s otázkou, proč není růst mezd ale-
spoň 5 – 6 % do tarifu?

Všechno zdražuje, životní náklady
rostou. Firma úkoly plní a je velmi dobře
vedena a řízena!!! Tak proč není růst
mezd vyšší? Je přece tak jednoduché,
když jdeme na vyjednávání, vzít tužku
a přepsat všechna čísla u příplatků a tari-
fů směrem nahoru. Jenže, tak jednodu-
ché to zkrátka není.

Firma funguje převážně ze státního
rozpočtu. A když tam je peněz méně, ne-
přijdou na ministerstva a z ministerstev
nepřijdou na firmu. Dokážu si bez pro-

blému představit daleko větší růst mezd
a taky si o něj rázně říct. A pak je ale ne-
zbytné a taky poctivé odpovědět na otáz-
ku: „Kde na to vzít?“ Pokud na tuto otáz-
ku neumíme odpovědět, pak se naše po-
žadavky stávají demagogickými a vede-
ní nás nemůže brát vážně.

Já osobně považuji za úspěch prodlou-
žení kolektivní smlouvy o pět let a kopí-
rování inflace od 1. 1. 2013, čímž by ne-
mělo dojít k poklesu reálných mezd.

Když se na nás, vyjednavače ODRY,
TUÚ, GEAM a ŘSP, dívám, nemůžu nás
do nebe vychvalovat, ale taky se nemá-
me za co stydět. Protože z minima dané-
ho se podařilo dosáhnout maximum
možného. A proto jsme KOLEKTIVNÍ
SMLOUVU 20. 12. 2012 podepsali.

František Nadymáček

STRANA 3

Likvidace areálu Dolu Křižany I

V pátek 7. prosince
2012 jsme se opět sešli
v pietním sále expozi-
ce báňského záchra-
nářství v Hornickém
muzeu v Ostravě
Petřkovicích na slav-
nostním aktu – předá-
vání bronzových, stří-
brných a zlatých
Záchranářských zá-
služných křížů.

Z historie víme, že
Záchranářský záslužný
kříž (nahradil dříve
udílený odznak Vzor-
ný záchranář) svým
ztvárněním představu-
je maltézský kříž s kladívkem
a mlátkem uprostřed s osmi výstupky
na koncích ramen kříže, což znamená
osm rytířských ctností, které musí mít
také báňský záchranář, aby dobře zvládl
i ten nejtěžší zásah. Jsou to bohaboj-
nost, dobromyslnost, spravedlivost,
svobodomyslnost, chytrost, statečnost,
rozvážnost a skromnost.

Slavnostní akt zahájil ve 13 hod. ředi-
tel HBZS Ostrava Ing. Kasper, kdy na
úvod krátce zhodnotil činnost záchran-
ného sboru za rok 2012 a následně po-
žádal předsedu Českého báňského úřa-
du Ing. Pěgřímka o předání vyznamená-
ní navrženým přítomným záchranářům.

V této vybrané společnosti jsme měli
svého zástupce, Ing. Petra Rezka,
Ph.D., vedoucího střediska Teplice
(OSLB), o. z. SUL Příbram.

Ing. Rezek byl oceněn stříbrným kří-
žem za dlouholetou aktivní činnost
v báňském záchranářském sboru, do
kterého vstoupil již v roce 1984 (ZBZS
Moldava) a stále je aktivním záchraná-
řem ZBZS Hamr. Pravidelně sloužil tý-

denní pohotovosti na HBZS Most, kde
se účastnil zásahové činnosti v podzemí
(důl Koh-i-noor, Centrum, Ležáky) i na
povrchu (lomy ČSA, Doly Nástup Tuši-
mice, Doly Bílina) a dále činnosti na
dolech Moldava, Cínovec, Harrachov
a Běstvina v rámci n. p., resp. s. p. Rud-
né doly Příbram, které nyní spravuje
DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram.

Slavnostnímu odpoledni byly přítom-
ny manželky a přítelkyně vyznamena-
ných, zástupci vedení jednotlivých dolů
OKD, a. s., včetně generálního ředitele
Klaus–Dieter Becka, který byl vyzna-
menán zlatým křížem a který v krátkém
vystoupení blahopřál vyznamenaným,
jejich blízkým děkoval za podporu, oce-
nil činnost HBZS Ostrava a zároveň se
rozloučil, protože ke konci roku končí
jako generální ředitel OKD, a. s., a vra-
cí se domů do Německa.

Po skončení slavnostního aktu se
všichni přítomní přesunuli do Hornické
harendy, kde při občerstvení následova-
la družná zábava.

Ing. Vratislav Řehoř, Ph.D.

Podpis podnikových kolektivních smluv

Blahopřání Ing. Petru Rezkovi k Záchranářskému kříži

Podniková kolektivní smlouva – úspěch, či neúspěch?

Bowlingový závěr roku v podání MTZ

DOKONČENÍ ZE STR. 2

Snad už koncem září jsem byl požá-
dán o pomoc při organizaci závěru ro-
ku na MTZ.

Na termín 14. 12. 2012 se přihlásilo
dostatek účastníků a nebránilo nic vy-
plnění formulářů FKSP na hromadné
akce. Objednáno bylo pět bowlingo-
vých drah v liberecké Tipsport aréně,
doprava na akci i salonek v nedaleké
restauraci Ráj. Vše bylo učebnicově
naplánováno a děvčata ze skladu MTZ
se na den D velice těšila.

Nehezké překvapení a zklamání jsem
slyšel v jejich hlasech 14. 12. v dopoled-
ních hodinách, kdy mi hlásila, kdo se na

posední chvíli omlouvá a nemůže se zú-
častnit. Ze seznamu účastníků zbylo ná-
hle torzo, které jen taktak obsadí tři drá-
hy z pěti. Snažil jsem se situaci zachránit
s tím, že se to stává, ale bylo mi jich moc
líto. Během hodiny se mi podařilo se-
hnat potřebný počet našich zaměstnanců
na obsazení volných drah. Všichni byli
nabídkou nadšeni a po vlastní ose se do
Tipsport arény dopravili. Tím odpadla

i další komplikace s dopravou těchto no-
vých účastníků. Do 14 hod., kdy jsme
opouštěli areál závodu, už bylo vše
O. K. Byl pátek a nálada na dobrou zá-
bavu nabírala na tempu. V centru libe-
reckého areálu jsme pak zjistili, že se
nám pořadatelská čtveřice vytratila z do-
hledu. Překvapení na sebe nedalo dlouho
čekat a bylo velice podařené. Tři kapi-
tánky si následně vylosovaly svá hrací
družstva a já jsem se mezitím přivítal
s příchozími, kteří nám pomohli zachrá-
nit situaci. Soutěž byla odstartována
a kuželky dostávaly zabrat. Do třetí hry
se naše kapitánky dohodly, že hrát se bu-

de druhou rukou, a to bylo teprve něco.
Dvě hodiny hraní utekly jako voda. Ná-
sledoval krátký přesun do Ráje. Tedy sa-
lonku restaurace Ráj. Dokonce i zde roz-
dávala děvčata úsměvy s culíčky, které
nám místní záviděli. Večeře v místní re-
stauraci byla skvělá a mohu případným
zájemcům doporučit. Večer se naplnil,
medaile byly rozdány a cestu domů pro-
vázel smích a zážitky z nevšedního od-

poledne. Bylo to opravdu skvělé a moc
děkuji za pozvání. Vilda Válek

Vážení čtenáři občasníku,
dovolte mi, abych zde mohl poděko-

vat všem za spolupráci s odborovou or-
ganizací ZOO o. z. TÚU v roce 2012
a popřál Vám do roku 2013 mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Vilém Válek  
předseda ZV ZOO o. z. TÚU

V Praze na Barrandově byly 20. pro-
since 2012 slavnostně podepsány podni-
kové kolektivní smlouvy mezi s. p.
DIAMO a odborovými organizacemi.
Stranu zaměstnavatele zastupoval ředi-
tel s. p. DIAMO Ing. Bc. Jiří Jež, dále
byli přítomni jeho náměstci, RNDr. Ka-
mila Trojáčková, Ing. Marian Böhm,
Ing. Bohdan Pánek, vedoucí odboru
právního a organizačního ŘSP JUDr. Ji-
ří Filip a ředitelé odštěpných závodů:
Ing. Tomáš Rychtařík (o. z. TÚU), Ing.
Pavel Koscielniak (o. z. GEAM), Ing.
Václav Plojhar (o. z. SUL) a Ing. Josef
Havelka (o. z. ODRA).

Stranu odborů vedl hlavní vyjednavač
odborů František Nadymáček z o. z.
ODRA Ostrava. O. z. TÚU Stráž pod
Ralskem zastupovali Vilém Válek, Pa-
vel Hurdes, Ing. Petr Rolf a Miloslav
Ferkl, o. z. GEAM Dolní Rožínka

Bohdan Štěpánek, Vlastislav Tomášek,
Ing. Jiří Váša a Jiří Mahel, o. z. SUL
Příbram Karel Hřídel a Jana Mrázková
a ŘSP Stráž pod Ralskem Štěpánka
Proskočilová.

Na začátku jednání ředitel s. p.
DIAMO Ing. Bc. Jež shrnul výborné vý-
sledky roku 2012 a nastínil úkoly, které
naši firmu čekají v roce 2013 a v dalších
letech. K situaci na jednotlivých závo-

dech se dále vyjadřovali jednotliví ředi-
telé odštěpných závodů a zástupci odbo-
rů. Obě strany konstatovaly, že vzájem-
ný dialog úspěšně pokračuje, o čemž
svědčí sjednávání kolektivních smluv,
které budou platit až do roku 2017. Tím
se může pochlubit málokterý podnik.
Na závěr ředitel řekl, že úspěchy firmy
spoluvytváří pozitivní vztahy mezi ve-
dením a zaměstnanci, loajalita k podni-

ku a vzájemná důvěra. Vstřícný a ote-
vřený vztah má s. p. DIAMO také s nad-
řízenými a kontrolními orgány, obchod-
ními partnery a obcemi, na jejichž ka-
tastru firma působí, základem však je
dobrá mezilidská komunikace na všech
pracovištích.

Na závěr jednání byly podnikové
kolektivní smlouvy slavnostně pode-
psány.

Ing. Bc. Jiří Jež a František Nadymáček

Ing. Ivo Pěgřímek vyznamenává Ing. Petra Rezka

Společná fotografie při podpisu na Barrandově

Bowling - společné foto Bowling 1955



V souvislosti s požadavky na připravo-
vané osvětlení nově budovaných zpevně-
ných ploch v areálu Hrušov bylo nutno
přistoupit k rekonstrukci stávajících roz-
vodů veřejného osvětlení. Tyto rozvody
nevyhovovaly jak z hlediska kapacitního,
tak i z hlediska technického stavu. Sou-
časně bylo nutno vyřešit i otázku umístě-
ní rozvaděče veřejného osvětlení. Stáva-
jící rozvaděč byl umístěn ve sklepních
prostorech bývalé rozvodny, která je nyní
v majetku soukromé firmy. Z tohoto dů-
vodu byla zvolena varianta umístění
rozvaděče mimo soukromý objekt, a to
na pozemek ve vlastnictví DIAMO, s. p. 

Jeho napojení bylo provedeno ze stá-
vajícího odběrného místa kabelovým ka-
nálem a částečně výkopem. Z nového
rozvaděče byly stávající rozvody napoje-

ny závěsným kabelem s tím, že v rozva-
děči je připraven vývod pro požadované
rozšíření veřejného osvětlení. Toto tech-
nicky nenáročné, ale nápadité řešení vel-
mi usnadní manipulaci a obslužnost celé-
ho osvětlení a otevírá další možnosti vy-
užití lokality. Pozemky i objekty se z hle-
diska pronájmů více zatraktivní a celá lo-
kalita se tím stane zajímavější pro poten-
ciální nájemce.

Něco z historie Hrušova 
Důl Hubert (toto byl původní název)

v Hrušově založilo v roce 1854 těžířstvo
bratří Kleinů a pojmenován byl po jed-
nom z nich. Kutací práce v důlním poli
však probíhaly již od roku 1849. Avšak
již v následujícím roce 12. července
1855 byl důl odkoupen Společností Se-
verní dráhy Ferdinandovy. V roce 1876

na něho byla podzemím převedena těžba
od dolu Albert, který byl potom provo-
zován jako pomocný důl. První velká
přestavba a modernizace dolu proběhla
v letech 1870–76. V rámci dílčí rekon-
strukce v roce 1898 byl instalován
v těžní jámě nový parní těžní stroj, který
byl v té době největším parním těžním
strojem v dolech Severní dráhy Ferdi-
nandovy. Při další rekonstrukci dolu
v letech 1911–1916 byla založena vý-
dušná jáma Vrbice. V letech 1924–28
následovala kompletní rekonstrukce Do-
lu Hubert včetně strojového parku a celý
provoz byl elektrifikován. Těžní jáma
byla rozšířena na průměr 6 metrů a do-
sáhla hloubku 386 metrů. V té době byl
již instalován elektrický těžní stroj s mě-
ničem Ward-Leonard Ilgner o výkonu
1500 koňských sil. Ocelová těžní věž
byla vysoká 35 metrů. Po druhé světové
válce byl důl znárodněn a od 1. ledna
1946 začleněn do n. p. Ostravsko-
karvinské doly Ostrava. Následně 8. 12.
1946 byl podle sovětského hornického
úderníka Alexeje Grigorjeviče Stacha-
nova přejmenován na Důl Stachanov.
V roce 1961 následovala společná re-
konstrukce dolů Vítězný únor, Urx
a Stachanov, která byla ukončena v roce
1970. Od ledna 1964 byly tyto tři doly
sloučeny v jeden národní podnik. Potom
Důl Stachanov sloužil jako pomocný důl
pro hlavní závod Vítězný únor. Samo-

statná těžba byla ukončena
1. července 1966 a převedena
na novou jámu Vítězný
únor 2. Důl Stachanov byl 1.
ledna 1974 organizačně zru-
šen a důlní pole rozděleno me-
zi doly Vítězný únor a Urx.
Důl existoval v letech
1854–1992, těžba uhlí probí-
hala v letech 1855–1973. Do-
bývány byly sloje ve spodních
hrušovských a petřkovických
vrstvách. Důlní pole mělo roz-
lohu 780 ha, otevřeno bylo
třemi jámami do hloubky
690 m – 10. patro. Všechny
tyto tři jámy (těžní a větrní jámy Stacha-
nov a také jáma Vrbice) byly zasypány
v roce 1992. 

V historii se setkáváme se vsí Hrušov
asi v roce 1256, když zde český král Pře-
mysl Otakar II. a opolský kníže Vladi-
slav stanovili státní hranici mezi Mora-
vou a sousedním Opolskem. Až do polo-
viny 19. století byl Hrušov zemědělskou
vsí. Dosavadní klidný život přerušila in-
dustrializace Ostravska. Objevení uhlí
a zahájení kutání v roce 1838, dále spo-
jení obce železnicí v roce 1847 a výstav-
ba průmyslových závodů byly hlavními
stimuly rozvoje Hrušova. K Moravské
Ostravě byl Hrušov připojen 1. července
1941. Hrušov mimo jiné proslavili i jeho
rodáci, např. herec Vlastimil Brodský,

zpěvačka Marie Rottrová a další známý
herec Karel Fiala, představitel Limoná-
dového Joa ve stejnojmenném filmu
z roku 1964. 

V minulosti výstavná čtvrD je dnes
nevábnou periferií města Ostravy. Čás-
tečně se na dnešním stavu podepsala
i komunikace, která vede z Ostravy do
Bohumína a rozdělila Hrušov na dvě
části. Hlavní příčinou dnešního stavu
jsou katastrofální povodně z roku 1997,
po kterých se řada domů již nedala
opravit. Následkem toho řada původ-
ních obyvatel čtvrD Hrušov postupně
opustila.

Ing. Petr Kozílek
a kolektiv odboru mechanika 

a energetika

Dne 4. prosince 2012 se v prostorách
společnosti Wirtschaftsförderung
Sachsen GmbH v DrážFanech konala
česko-saská odborná konference s ná-
zvem Perspektivy česko-saské spoluprá-
ce v oblasti techniky životního prostředí.
Konferenci uspořádala Česko-německá
obchodní a průmyslová komora
(ČNOPK) http://tschechien.ahk.de/cz/ ve
spolupráci se Společností na podporu ho-
spodářství Saska (WFS) www.wfs.sach-
sen.de. Akce navazovala na dvě předcho-
zí konference, zaměřené na budoucnost
energetiky a energetickou bezpečnost
v Sasku a České republice, které proběh-
ly v uplynulém roce v Praze a DrážFa-
nech za účasti premiérů a ministrů prů-
myslu a hospodářství obou zemí.

Cílem setkání českých a saských zá-
stupců hospodářství, politiky a veřejné

správy byla příprava interaktivní platfor-
my pro výzkumnou a obchodní spoluprá-
ci v oblasti energetiky a následně také ži-
votního prostředí, která by měla být
s podporou ČNOPK a WFS dále rozvíje-
na v nadcházejících letech.

Účast státního podniku DIAMO na tom-
to fóru byla připravena na základě oslovení
ČNOPK, která si jej vyžádala jako vý-
znamného českého reprezentanta envi-
ronmentálních aktivit především v oblasti
zahlazování následků hornické činnosti.

Jednání bylo rozděleno do tří tema-
tických bloků, které moderovala paní Lu-
cie Křelinová, vedoucí Zastoupení Saské-
ho hospodářství v České republice. Úvod-
ní slovo přednesl Dr. Roger Mackeldey 
ze Saského ministerstva životního prostře-
dí a zemědělství a dále pak Dr. Peter Ho-
milius ze Saského ministerstva hospodář-

ství, práce a dopravy. Za českou stranu
vystoupila Ing. Pavlína Kulhánková, ředi-
telka odboru ekologie Ministerstva prů-
myslu a obchodu, s příspěvkem, ve kte-
rém představila politiku druhotných suro-
vin ČR.

V prvním tematickém bloku – Sanace
environmentálních zátěží se zaměřením
na důlní díla, skládky a brownfieldy vy-
stoupil Ing. Karel Bořecký, ředitel
Okresní hospodářské komory Most,
s prezentací zkušeností z přípravy lokál-
ního revitalizačního projektu „Jezero
Most“, realizovaného v rámci meziná-
rodního projektu COBRA–MAN, jehož
cílem je regenerace brownfieldů na úze-
mí zúčastněných středoevropských měst.
Druhý příspěvek v tomto bloku patřil
prezentaci státního podniku DIAMO
a jeho nejvýznamnějším sanačním pro-

jektům, které zde představil Ing. Pavel
Vostarek.

Ve druhém tematickém bloku – Sanace
průmyslových areálů a ekologické využití
odpadů seznámil přítomné s problemati-
kou brownfields a jejím řešením na Kla-
densku osobně primátor Statutárního měs-
ta Kladno, pan Ing. Dan Jiránek. Techno-
logie zpracování odpadů používané v ČR
přednesl prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.,
předseda Sdružení provozovatelů techno-
logií pro ekologické využití odpadů.

Třetí tematický blok patřil shrnutí
a vyhodnocení výsledků česko–saských
aktivit v oblasti energetiky a energetické-
ho strojírenství za uplynulé období, které
provedl Peter Szenassy, ředitel regionál-
ního odboru pro investice v zemích střed-
ní a východní Evropy společnosti
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH.

Na závěr byla k předneseným tématům
otevřena diskuze. K prezentaci aktivit
s. p. DIAMO byl ze saské strany vznesen
dotaz na těžbu uranových rud a výrobu
chemického koncentrátu uranu ve vazbě
na jeho energetické využití a perspektivy
odbytu. Účast a prezentace českých zá-
stupců hospodářství, politiky a veřejné
správy, včetně prezentace aktivit státního
podniku DIAMO byly saskou stranou
velice pozitivně hodnoceny a vytvořily
tak požadovanou platformu pro další roz-
voj spolupráce mezi oběma zeměmi.

Ing. Pavel Vostarek
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Modernizace elektrorozvodů veřejného osvětlení areálu Hrušov na o. z. ODRA

URGP6
Vyšlo poslední číslo Uhlí, Rud a Geo-

logického průzkumu r. 2012. Z obsahu:
Úvodní slovo prof. JUDr. Ing. Makaria,
CSc. Mgr. Pavel Kavina a Ing. Ivo Drei-
seitl: Můžeme těžit rudy z mořského
dna. Ing. Marián Zákopčan a kol.: Nový
zásobník plynu Uhřice. Ing. Vratislav
Řehoř, Prof. Ing. Jiří Grygárek: Těžba
chudých Fe rud v Barrandienu. Dále čís-
lo obsahuje rubriky: Z našich revírů,
Historie hornictví, ZSDNP, Hornictví
ve světě, Aktuality a Rejstřík 2012.

Klenba náraží pod Annou Portál Dědičné štoly v Trhových
Dušnikách

Jáma Anna, 2. patroStará větrná vrata  – Jan Baier

Důl Hubert – Hrušov

Kontroly podzemních objektů
záchranáři ZBZS Hamr

V průběhu letních a podzimních měsí-
ců provedli naši záchranáři řadu kontrol
podzemních objektů v souladu s vy-
hláškou č. 49/2008 Sbírky. Jednalo se
o podzemní objekty sloužící jako vodní

přivaděče, kanalizační štoly, objekty vy-
ražené v minulosti v podzemí měst, které
dnes slouží jako části muzeí k naučným
účelům. Rozsáhlé štoly vedou třeba pod
městy jako Liberec, Česká Lípa a Lom-
nice nad Popelkou. Pěkná naučná štola
je třeba v Jiřetíně pod Jedlovou.

Ve dnech 22. až 24. října 2012 jsme

navštívili za účelem kontroly odštěpný
závod Správa uranových ložisek v Pří-
brami. Zde byla předmětem kontroly
Dědičná štola v délce 7 800 m, vyražená
v letech 1789 až 1859. Toto důlní dílo
sloužilo k odvodu důlních vod
z Bohutínského a Březohorské-

ho revíru. Doprovod nám dělal jeden
z posledních tří záchranářů, kteří v této
oblasti zůstali, Petr Kopečný. Za ZBZS
Hamr se kontroly zúčastnili Karel
Barták a Jan Baier.

Pro nás to byla nová zkušenost. Cha-
rakter díla je značně odlišný od podzemí
v dolech na Hamersku. Vezme-li se v po-

taz, že v době ražby této štoly neexisto-
valy žádné vrtací stroje, je to úctyhodná
ruční práce. O mistrovství starých havířů
mluví i fakt, že zpevněné části důlních
děl, vybudované roubení z kamene bez

vymazávek, drží do dnešní doby. Převáž-
ná část kontrolované trasy je bez výztu-
že, vyražena jen v hornině. Klenbovitý
tvar zachovávají dodnes. Neprojevují se
zde známky zvětrávání ani projevy tlaků
a deformací. Pro chůzi je dílo vybaveno
chodnicemi, které jsou z oceli.

Přístup do podzemí je možný z pěti

míst. My jsme do něj vstoupili na Dole
Řimbaba a na Dole Prokop přes lezná
oddělení těchto jam. Kontrolovaná trasa
vede od Dolu Štěpánka přes zmíněnou
jámu Řimbaba k dolům Marie a Prokop,

dále přes doly Anna, Ferdinand
a Jarošova až k vyústění na po-

vrch v obci Trhové Dušniky. Chůze
v podzemí je docela náročná. Místy se
jde v předklonu a celou trasu šlapete po
zmíněných chodnicích, vzdálených od
sebe cca 75 cm. Kdyby se kontrolovala
všechna přístupná důlní díla Dědičné
štoly, celkem by se nachodilo skoro 22
kilometrů.

Petr Kopečný a  Karel Barták - náraží Prokop V Dědičné štole Náraží Prokopu, 2. patro, 77 m

V příbramské Dědičné štole
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Štola je v dobrém stavu, průchodná,
jen na jednom místě se projevovaly
horské tlaky. Tato část byla zajištěna
a dlouhodobě drží. O výsledku kontro-
ly byla sepsána podrobná zpráva a pře-
dána o. z. SUL Příbram. Vzhledem ke
svému stáří je Dědičná štola v obdivu-
hodném stavu.

Karel Barták, ZBZS Hamr


