
DIAMO
Dnes v listě:

OBČASNÍK ROČNÍK XVIII  (XXXV)       ČÍSLO 9                            ZÁŘÍ 2013

❖❖ HORNICKÝ DEN VE STRÁŽI POD RALSKEM ❖❖ VÝLUKA NA ROŽNÉ ❖❖ ODBORY ❖❖ HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM ❖❖

SPOLUPRÁCE S. P.  DIAMO A ČSJ ❖❖ URANOVÁ SKUPINA VE VÍDNI ❖❖   UZÁVĚRKA 19. 9. 2013 

Dne 13. září 2013 se konaly v Kulturním domě U Jezera ve Stráži
pod Ralskem oslavy Dne horníků. Oficiální část zahájil ředitel s. p.
DIAMO Ing. Bc. Jiří Jež, který přivítal všechny přítomné a zvláště pak
významné hosty – místopředsedu Senátu PČR MUDr. Přemysla So-
botku, emeritního místopředsedu vlády doc. Ing. Miroslava
Grégra, CSc., emeritního předsedu Českého báňského úřadu prof.
JUDr. Ing. Romana Makaria, CSc., předsedu Dozorčí rady s. p.
DIAMO a ředitele odboru hornictví MPO Ing. Zbyška Sochora, Ph.D.,
děkana Hornicko–geologické fakulty VŠB Ostrava a člena Dozorčí ra-
dy s. p. prof. Ing. Vladimíra Slivku, CSc., dr.h.c., starostku Stráže pod
Ralskem Bc. Věru Reslovou a dále pak ředitele odštěpných závodů
a členy báňské správy a SÚJB.

Ve svém proslovu zhodnotil ředitel s. p. Ing. Bc. Jež uplynulý hor-
nický rok jako velmi úspěšný, kdy se státnímu podniku DIAMO po-
dařilo zajistit finanční prostředky v takové výši, aby byly zajištěny
všechny jeho činnosti. Při hodnocení odštěpného závodu Těžba
a úprava uranu připomněl především soubor sanačních technologií
a mimo jiné k nim řekl: „Před rokem jsme otvírali poslední část sa-
načních technologií, a to NDS 10, která je dnes v plném provozu a pl-
ní všechny své kapacity. Máme vybudovány technologie, které obrov-
ský republikový problém – sanaci po chemické těžbě – zvládnou
a zdárně dokončí.“

Poté se Ing. Bc. Jež krátce věnoval i výsledkům činnosti dalších
odštěpných závodů. U odštěpného závodu SUL připomněl zvládnutí
povodňové situace na ložisku Příbram na jaře letošního roku, kdy

v důsledku přívalových dešGů došlo k přetoku vod z ložiska do vodo-
teče. Tento problém byl zdárně vyřešen a odštěpnému závodu vyslo-
vil pochvalu i SÚJB, který případ dozoroval.

Značné problémy řeší, podle slov ředitele s. p., odštěpný závod
GEAM, který se potýká se snižujícími se zásobami uranové rudy na
dole Rožná. Pro následující hornický rok je činnost závodu zajištěna.

Podrobně se Ing. Bc. Jež věnoval činnosti odštěpného závodu
ODRA, konkrétně situaci na lagunách Ostramo. Po pečlivé přípravě
a řadě připomínkových řízení by měl být v nejbližší době projednán
vládou materiál, který řeší způsob financování tzv. nových skutečnos-
tí na lagunách (tj. nebilanční kaly, sanaci kontaminovaných zemin
technologií termické desorpce a eliminaci vlivu solanek) s možností
dočasného využití financí ze stávající státní garance.

Na závěr svého vystoupení poděkoval ředitel s. p. DIAMO všem
zaměstnancům za vynikající práci, o které svědčí i výsledky externích
kontrol podniku, kdy nebyly shledány žádné závažné závady.

Hornický rok na o. z. TÚU zhodnotil jeho ředitel Ing. Tomáš
Rychtařík: „Nacházíme se uprostřed tříletého období, které je charak-
terizováno tím, že je o. z. plně saturován finančními prostředky. Tato
skutečnost přinesla samozřejmě výraznou intenzifikaci všech činností
závodu.“ Připomněl také, že NDS 10 je přesně rok v plném provozu,
doplnila stávající sanační technologie a o jejích kvalitách svědčí fakt,
že v prvním čtvrtletí nebyla odstavena z důvodu poruchy ani na minu-
tu. V loňském roce vyvedl o. z. 115 tisíc tun kontaminace a letos se
počítá se 140 – 150 tisíci tunami. V plánu je příprava na rekonstrukci

NDS 6 a likvidace povrchových areálů na dole Hamr I a CHÚ, která
bohužel zatím stále stagnuje.

Dále se svou zdravicí vystoupil místopředseda Senátu MUDr. Pře-
mysl Sobotka, který vyslovil uznání zaměstnancům s. p. DIAMO za
odvedenou práci. Dále řekl: „Když jsem opět po roce viděl hornické
uniformy, musím říct, i když jsem nikdy nefáral, že pro mě znamenají
mnoho. To proto, že lidé, kteří je mají právo nosit, dělají práci, která
je málokdy opravdu oceněná. Den horníků je významným dnem a já
si velmi cením, že se mohu oslav zúčastnit.“

Starostka Bc. Věra Reslová jménem města poděkovala za příklad-
nou spolupráci státního podniku s městem a dodala, že „úspěšný pod-
nik je úspěšný, protože má úspěšné zaměstnance“.

Za poctivou práci poděkovali a hezkou zábavu všem přítomným
popřáli také Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. a prof. Ing. Vladimír Slivka,
CSc., dr.h.c., který jako člen dozorčí rady navíc zkonstatoval:
„V mém životě se uzavřel jakýsi kruh, když jsem zjistil, že ve státním
podniku pracuje spousta absolventů naší Hornicko–geologické fakul-
ty, kteří na všech odštěpných závodech dělají spoustu pozitivního,
což ukazuje lidem, že my, havíři, jen nedevastujeme přírodu, ale že
umíme následky exploatace taky napravovat. To, co jsem dnes viděl
na nových sanačních technologiích, opravdu patří ke světové špičce
a za to vám patří velký dík.“

Oficiální část uzavřeli zástupci odborů působících v oblasti. Vilém
Válek seznámil účastníky oslav s dalším programem a organizačními
záležitostmi a Štěpánka Proskočilová pronesla slavnostní přípitek.

Ředitel s. p. DIAMO Ing. Bc. Jiří Jež 

Vystoupení místopředsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky

Ředitel o. z. TÚU Ing. Tomáš Rychtařík

Hosté - doc. Ing. Miroslav Grégr, CSc., Bc. Věra Reslová 
a prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.

Ze sálu

Hornický den ve Stráži pod Ralskem



Když se řekne červenec, pro mnohé
tento měsíc znamená čas dovolených

a prázdnin. Pro nás na dole Rožná I je
červenec obdobím jednak celozávodní
dovolené většiny zaměstnanců, ale ze-
jména obdobím pravidelných strojních
a elektro revizí, rozsáhlých oprav a rekon-
strukcí. Vzhledem k nutné rekonstrukci
brzdového stroje těžního zařízení jámy
R7S byly letošní výlukové práce během
celozávodní dovolené rozděleny na dvě
etapy. První etapa proběhla v období od
29. června do 21. července a ve druhé
„prosincové“ výluce byla plánována re-
konstrukce brzdového stroje těžního stro-
je 2B 3216 2M/1 na jámě R7S. Vzhledem
k velkému propadu v plnění základní vý-
roby „U“ kovu bylo v červnu rozhodnuto
o přesunutí rekonstrukce brzdového stroje
těžního stroje na jámě R7S na červenec
příštího roku. Tímto krokem bylo dosaže-
no absolutního navýšení fondu pracovní
doby v tomto roce, který je nezbytný pro
zajištění základního ukazatele plánu, vý-
roby uranu.

Největší objem oprav a rekonstrukcí
směřujeme vždy na hlavní těžní zařízení
jam R1 a R7S a technologii související
s těžbou. Pravidelnými pracemi, které
jsou prováděny během každé celozávod-
ní výluky, jsou elektro revize a roční pro-
hlídky povrchových trafostanic, roční
strojní a elektro prohlídky těžních strojů
a hlavních větracích stanic. Mezi opako-
vané povrchové práce rovněž patří strojní
revize a opravy technologie na horním
oběhu vozů jámy R1 (výklopníky, zásob-

níky rudniny, brzdy a zarážky na kolejiš-
ti), na drtírně opravy a revize drtičů, ku-
lového podavače rudy a vibrosít, revize
povrchových rozvodů s pitnou a užitko-
vou vodou, revize topných rozvodů a ko-
telny a obnova vnitřních a vnějších nátě-
rů provozních prostor a budov.

Podle potřeby se na důlním poli jámy
R7S provádí na provozních těžebních
patrech nutné opravy a obnovy, které
není možné provést za běžného provo-
zu. V letošním roce všechny výlukové
práce zajišGovali kmenoví zaměstnanci
střediska údržby, těžby, povrchu a výro-
by. Zpřístupnění PŠ1Z–245 na 24. patře
jámy R7S provedli báňští záchranáři
o. z. GEAM Dolní Rožínka.

Stěžejními pracemi během červenco-
vé výluky byly:
– výměna rámové dřevěné výztuže v já-

mě R1 pod 5. patrem
– výměna protipožárních poklopů jámy

R7S
– výměna konstrukce výjezdových rámů

a podlah na ohlubni jámy R7S
– přípravné práce pro výměnu potrubí výt-

lačných řádů důlních vod v jámě R7S
– obnova důlní kolejové tratě na 12.

a 22. patře jámy R7S

– obnova zátahů a pažení hlavního pře-
kopu na 18. patře jámy R7S

– výměna průvodnic jámy R3
– výměna průvodnic a oprava zátahů já-

my B1
– zpřístupnění PŠ1Z–245 na 24. patře

v rámci plánovaného nehavarijního
zásahu

– výměna vibrosíta
a drtiče V2 na
drtírně
Tak jako každou

„výluku“ pokračovala
i letos výměna dřevě-
né rámové výztuže
v jámě R1. S komplet-
ní výměnou rámové
výztuže bylo započato
před šesti roky. Do té
doby se nikdy kom-
pletní výměna rámové
dřevěné výztuže
neprováděla, pouze se
stávající výztuž vyztu-
žovala novým půle-
ným dřevěným rá-
mem. Tento způsob
opravy výztuže jámy R1 není z dlouho-
dobého hlediska příliš vhodný. I když
zpočátku, před šesti roky, měli „šachGá-
ci“ určité obavy z kompletní výměny rá-
mové dřevěné výztuže, tak dnes patří
mezi odborníky ve svém oboru. Letos
jsme se zaměřili zejména na úsek výztu-

že jámy mezi 5. až 6. patrem, kdy
„šachGáci“ provedli výměnu věnců
a rozpon v lezném oddělení. V třísměn-
ném režimu v šestidenních pracovních
cyklech celkem vyměnili 18 ks věnců
s kompletním vyplněním volných pro-
stor za výztuží a zapažení „oken“. Sou-
běžně s pracemi v jámě provedli na obě-
hu vozů na horní ohlubni jámy R1 kom-
pletní výměnu vedení a celkové „vystře-

dění“ řetězu a výměnu tažných nosů na
řetězovce č. 3 a 4. Na závěr výluky na-
montovali do obou dopravních nádob
nová dvířka.

Na těžním zařízení jámy R7S probí-
haly v období výluky tři práce. Vzhle-
dem k postupující korozi bylo nutné vy-

měnit protipožární poklopy jámy R7S
včetně osazení novými ručními lanový-
mi vrátky pro zvedání a spouštění
poklopů. Pravidelnými kontrolami kom-
plexu těžního zařízení bylo zjištěno
značné opotřebení nosné výjezdové
konstrukce na východní straně ohlubně

jámy R7S, místa,
kam jsou vyráže-
ny plné vozy při
těžbě z dopravní
nádoby (v průmě-
ru denně až 900
vozů). Z tohoto
důvodu bylo
přistoupeno k vý-
měně konstrukce
výjezdových rámů
včetně výměny
podlah východní
strany ohlubně já-
my R7S. Souběž-
ně s těmito prace-
mi byly provede-
ny přípravné práce
pro výměnu potru-
bí výtlačných řádů

důlních vod. Na ohlubni jámy R7S byl
ukotven vrat EV 2,5. Na konstrukci já-
mové stolice na 12. patře byla namonto-
vána lanovnice s úvazkem pro spouštění
kolon potrubí.

V tomto roce bylo zapotřebí provést
obnovy na provozních patrech jámy
R7S. Na 22. patře pracovníci střediska
výroby obnovili důlní kolejové tratě na
hlavním překopu Z5–XXII a PŠ1Z–223.

Na 18. patře jámy R7S na V3–XVIII
byly vyměněny stropní a boční zátahy
včetně vyplnění volných prostor „pako-
váním“. Za běžného provozu je 18. pat-
ro výdušné, jsou zde vysoké koncentra-
ce radonu, a není možné zde provádět
žádné práce bez použití dýchacích pří-

strojů. Pro rozšíření jižního důlního pole
na 24. patře jámy R7S byl proveden
v průběhu celozávodní dovolené pláno-
vaný nehavarijní zásah (PNZ) na
PŠ1Z–245, který spočíval v odstranění
izolační zdi jižně od RV1Z

24
–139,

v průzkumu starých důlních děl na
PŠ1Z–245 až po RV1Z

24
–143, ve zpro-

voznění separátního ventilátoru, v pro-
pojení a opravě lutnového tahu, ve vyta-
žení materiálu a důlních vozů a ve vybu-
dování dvou izolačních peření. PNZ
prováděly 2 pětičlenné čety báňských
záchranářů ZBZS, na základě příkazu
závodního dolu, v dýchacích izolačních
přístrojích, protože se jednalo o nevětra-
né izolované důlní dílo s vysokou kon-
centrací radonu a s nízkým obsahem
kyslíku. Tímto zásahem byl znovu zpří-
stupněn překop PŠ1Z–245 za izolační
zdí v celkové délce 150 metrů.

Důlní kolejová traG na 12. patře mezi
jámami R1 a R7S patří mezi nejvytíže-
nější. Denně tímto úsekem projede cca
900 plných vozů k jámě R1 a 900 prázd-
ných zpět k jámě R7S. Každý rok prová-
díme obnovu kolejového svršku. Letos
pracovníci střediska těžby provedli kom-
pletní obnovu (nové pražce, nové kolej-
nice, vyštěrkování počvy tratě) 280 met-
rů dvoukolejné důlní tratě na dopravním
ochozu PŠ1–123. Fárání do podzemí
v průběhu celozávodní dovolené bylo
zajištěno jámou B1, protože těžní zaříze-
ní na jámě R1 bylo z důvodu výměny rá-
mové výztuže vyřazeno z provozu. Sa-
mozřejmě i ostatní jámy nezůstaly bez

činnosti. Na jámě R3 pracovníci šachetní
údržby provedli v třísměnném režimu
výměnu 41 kusů průvodnic a v jámě B1
byla prováděna oprava výztuže a zátahů.

Povrchové práce byly především zamě-
řeny na opravy zařízení, která bezprost-
ředně navazují na těžní zařízení na jámě
R1, tedy technologie horního oběhu vozů,
výklopníky, zásobníky. Na drtírně byl vy-
měněn drtič V2 a vibrosíto, kdy vlastní

výměna obou zařízení byla provedena bě-
hem dvou hodin za pomocí šedesátituno-
vého jeřábu přes střešní konstrukci.

Nemohu se nezmínit o pracech prove-
dených na povrchu během letošní celo-
závodní dovolené. Během výluky byly
provedeny kompletní vnitřní malby
místností a opravy podlah střediska
údržby, dispečinku, kantýny a byla roz-
šířena dělnická šatna. Nad rámec povr-
chových výlukových prací byla dokon-
čena oprava pláště správní budovy dolu,
včetně výměny rozvodů pitné vody.

Samozřejmě jsem v tomto článku ne-
postihnul všechny práce a opravy, které
byly v průběhu letošní celozávodní do-
volené provedeny. Celkem během výlu-
kových prací bylo odpracováno 2 281
směn, veškeré práce byly provedeny ve
výborné kvalitě a bez pracovního úrazu.
Základní výroba a provoz dolu byl zno-
vu po výluce zahájen 22. července, kdy
v noční směně (21. 7.) byly provedeny
předběžné prohlídky pracovišG dle vy-
hlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. před obsaze-
ním důlních děl na postupu.

Chtěl bych tímto poděkovat všem za-
městnancům dolu Rožná I, kteří prová-
děli, zajišGovali, koordinovali a řídili vý-
lukové práce v letošním roce.

Ing. Pavel Vinkler
závodní dolu Rožná I

Velitel čety ZBZS měří  důlní ovzduší
při PNZ

Šach9áci M. Sabel, J. Diviš a J. Korbář
vyměňují vodící lištu řetězovky  na horní
ohlubni jámy R1

Opravený pláš9 správy dolu

P. Hamřík dotahuje kotvící šroub vratu EV 2,5
pro výměnu výtlačných řádů v jámě R7S

Šach9áci P. Vilím a J. Beneš  vyměňují
průvodnice v jámě R3

STRANA 2

M. Blecha při výměně podélníku rámové věncové výztuže
v jámě  R1

Předák zámečníků drtírny J. Kaňka při výměně drtiče V2

Pracovníci ŠÚ J. Šustal a A. Homolka při montáži podlahy na
vyrážecí straně ohlubně jámy R7S

VÝLUKA 2013 na dole Rožná I

Šach9ák J. Minář zkouší
uzavírání požárních poklopů

na jámě R7S

Četa ZBZS při PNZ na 24. patře



Letošní Den horníků připadl na pátek
13. září. Nepatřím k pověrčivým, ale od
rána zajištění oslav dosti skřípalo. Po-
zději se ukázalo, že máme na o. z. TÚU
zaměstnance, na které se dá spolehnout
a pomůžou, když je třeba. Milan Ma-
rinský, Pavel Hurdes a Stanislav Zámeč-
ník udělali, co bylo třeba ke zdárnému
zahájení oslav Dne horníků.

KD U Jezera byl od 14. hodiny ote-
vřen našim zaměstnancům a pozvaným
hostům.

Děvčata na prezenci začínají sbírat
podpisy účastníků, kapelníci ladí mikro-
fony a připravuje se slavnostní přípitek.
V 15 hodin pozdravil Ing. Bc. Jiří Jež
přítomné a v krátkosti zhodnotil hornic-
ký rok za DIAMO, s. p. a Ing. Tomáš
Rychtařík stejné období hodnotil za o. z.
TÚU. Krátkou řečí pozdravili přítomné
rovněž vyzvaní významní hosté. Za od-
borové organice pozdravili účastníky
oslav Vilém Válek a Štěpánka Proskoči-
lová. Oficiální zahájení bylo tradičně

zpečetěno slavnost-
ním přípitkem. Svou
úžasnou disciplinova-
nost záhy předvedly
mažoretky taneční
školy Duha ve svém
prvním vstupu. Čas na
vydýchání a převleče-
ní mažoretek vyplnil
předseda ZOO o. z.
TÚU předáváním cen
za pátý ročník
bowlingového turnaje
o Putovní pohár ředi-
tele o. z. TÚU. Hlavní

cenu předal i letošním vítě-
zům Ing. Tomáš Rychtařík
osobně. Putovní pohár pře-
vzal Pavel Jirásko, Petr Spá-
lenka a Josef Melcher. Pře-
dávání dalších cen tohoto
turnaje vystřídal druhý vý-
stup českolipských mažore-
tek, za který sklidila děvčata
veliký potlesk.

Taktovku přebrali kapelní-
ci hudebních těles Septima
a Adur band, kteří střídavě
vyzývali účastníky oslav

k tanci až do samého závěru ve 24 hod.,
kdy byl zajištěn
rozvoz vytrvalců
oslav směr Liberec
a Česká Lípa.

Přesto, že byl pá-
tek třináctého, nic
mimořádného se
nestalo a oslavy
probíhaly v klidném
duchu. Počet účast-
níků zapsaných na
prezenčních listi-
nách letos nepřesáhl
300 (přesně 288).

Děkuji touto cestou všem, kteří po-
mohli letošní oslavy Dne horníků zajis-
tit, i těm, kteří pozvání na letošní oslavy
vyslyšeli, a těším se na další setkání.  

Vilém Válek  
předseda ZV ZOO o. z. TÚU

P. S. Něco z historie oslav Dne horní-
ků: poprvé byl slaven 9. 9. 1949 jako
700. výročí vydání jihlavského horního
práva králem Václavem I. r. 1249, což
bylo první psané horní právo ve střední
Evropě a stalo se základem pro právní
úpravy hornictví v českých zemích. 

Mgr. Michaela Hylská

Ohlédnutí za Dnem horníků 2013

cích. Nakonec zachumelené postavičky
naskákaly do bazénu. Podvečerní rozdá-
vání dárků rozzářilo oči táborníků a na
následné diskotéce už všichni při „šam-
píčku“ očekávali příchod nového roku.
Součástí oslav byl i ohňostroj, který byl
velkým překvapením. Ráno se všichni

dostavili ke slavnostnímu vyhlášení vý-
sledků a rozdávaly se ceny, dorty a me-
daile za snahu při soutěžích.

Další týden jsme jeli na zámek do No-
vého Města nad Metují, zvědavci na-
vštívili pevnost Josefov, kde vyslechli
zajímavý výklad a v temných podzem-
ních chodbách si museli sami nosit za-
pálené svíčky. Krásné koupaliště
v Dobrušce nám zpříjemnilo teplé dny,
menší děti se také vydaly do Deštného
na prohlídku muzea, starší hledaly v le-
sích další vojenskou tvrz, mezitím se
soutěžilo o další ceny a diplomy a hrály
se nové hry. Mnozí si tak poprvé vy-
zkoušeli lakros, brenball a největší
úspěšnost asi zaznamenal kubb. Ani
místní trampolína nezahálela.

Závěrečný podvečer jsme si všichni
moc užili v salaši, kdy nám majitelé při-
pravili výborná grilovaná kuřata. Dva
týdny v přírodě nám utekly jako voda,
mladší táborníci se již nemohli dočkat
rodičů a starší by si pobyt ještě alespoň
o týden prodloužili.

Protože se nám no-
vé prostředí moc líbi-
lo, rádi bychom se

tam za rok vrátili, majitelé však rezerva-
ci na příští červenec mají již
obsazenou, tak bychom vyrazi-
li v srpnu.

Závěrem bychom chtěli po-
děkovat vedení podniku za vel-
kou podporu při organizování
tábora a dopravu, dále vedení
státního podniku a všem, kteří
nám přispěli krásnými cenami,
odborovým organizacím za fi-
nanční výpomoc. Největší dík
však patří vedoucím, pro které
byl letošní rok velice náročný,
neboG věková hranice táborní-
ků stále klesá, nemocných
a alergických dětí přibývá a ně-
kdy bývá opravdu „veselo“.

Přesto se letos sešla výborná parta
a o smích a vtípky nebyla nouze. Po ná-
vratu mohli děti doma zavzpomínat
a vybavit si mnoho soutěží při prohlíže-
ní fotografií, jejichž část byla umístěna
na internet. Letos dokonce přišlo i mno-
ho rodičů poděkovat za péči o jejich ra-
tolesti. To nám působí radost a chuG vrh-
nout se do příprav na další rok. 

Za vedení tábora 
Marcela Venghová
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Děti mají první dny školy za sebou
a nyní si můžeme už jenom za-

vzpomínat na konec července, kdy jsme
se vrátili z dalšího dětského letního tá-
bora, který pořádala Odborová organi-
zace s. p. DIAMO, Důl Hamr I, Stráž
pod Ralskem. Letos jsme se po delší do-
bě vydali za hranice našeho okresu až
do Orlických hor. Na krásném místě
uprostřed lesů na nás čekala chata Ra-
dost, u ní větší chatky, dvě hřiště, stude-
ný bazén a příjemní majitelé.

V prvním týdnu tábora jsme prožili
několik svátků a významných dnů, bě-
hem kterých děti z plných sil bojovaly,
aby se právě jejich oddíl umístil na prv-
ním místě. Při branném dnu, nebo dnu
české pošty se
musela projevit
jejich fyzická
kondice, a naopak při oslavě veliko-
nočních svátků se při zdobení vajíček
ukázala jejich tvůrčí kreativita a do kon-
ce tábora jsme měli krásně ozdobené ve-

likonoční keříky. Den spoje-
ných národů zase vyburcoval
dětskou fantazii a jednotlivé
oddíly nás seznámily s jejich
vymyšlenými zeměmi. Závěr
oslav by byl asi smutný bez
Vánoc. V sobotu se ráno ozdo-
bil stromeček a děti s napětím
očekávaly večer, jestli přijde
Ježíšek. Velké překvapení však
nastalo odpoledne, kdy při 25
stupních začalo chumelit. Sníh
byl na objednávku a vyřádili se
v něm všichni včetně vedou-

Dne 29. 6. se uskutečnil I. ročník te-
nisového turnaje čtyřher pro zaměst-
nance o. z. TÚU.

Soutěž proběhla na antukových
kurtech Panda sportu v sousedství nafu-
kovací haly. Bohužel jsem jako pořada-
tel některým přihlášeným nestál za to,
aby svou nepřítomnost ohlásili. Naštěstí
se nakonec ze zaměstnanců, kteří se při-
šli jen podívat, stali účastníci turnaje. Ti-
to, dalo by se říci, nenasazení si turnaj
neskutečně užili.

Pohár si do svého držení vybojovali
David a Jan Janatkovi. Druhé místo
a stříbrné medaile získala dvojice Miro-
slav Dulíček a Jiří Honzírek. Přírůstek
v podobě bronzu pro SLKR vyhrálo duo
Pavel Slejška a Martin Zendel. Lada Pra-
žáková a Ing. Jan Voráček skončili sice
čtvrtí, ale tento právě nenasazený a smí-
šený pár z MTZ si cenu rovněž zasloužil,
jak potleskem na závěr stvrdili všichni
účastníci. Počasí nám přálo, a při malé
úpravě hrací doby by se do turnaje, který

se hrál od 9 hod. do 14 hod., určitě ještě
minimálně tři hrací páry vešly. Tak snad
příště!

Turnaj ve stolním tenisu se uskuteč-
nil v nafukovací hale Panda sportu ve
Stráži pod Ralskem 27. 7. od 13 hod. Jak
se říká, dobrá rada nad zlato. Využil jsem
nápadu Mgr. Zdeňka Hlinčíka a pronajal
halu i se stoly po Akademii stolního teni-
su od pana Cinibulka a bylo to super.

Pěkné letní počasí udělalo z nafukovací
haly téměř prádelnu, a tak se hráči během

turnaje dobře zapotili. Na šesti stolech
turnaj rychle postupoval k finálním bo-
jům a bez porážky byla už jen tato pětice
hráčů: Ing. Petr Rolf, Miroslav Verner,
Josef Ungr, František Kouřil a Ing. Zde-
něk Jarkovský. Do finále se bez porážky
probojovala dvojice Ing. Zdeněk
Jarkovský a Josef Ungr. Finále to bylo
jaksepatří a určilo prvního držitele Putov-
ního poháru, kterým se stal Ing. Zdeněk
Jarkovský výhrou 2:1. Stříbrnou medaili
si odnesl poražený finalista Josef Ungr

a bronzová patří Miroslavu Vernerovi,
kterému jsem vzhledem k věku a zdravot-
ním obtížím držel obzvláště palce. Místo
čtvrté obsadil rovněž velice dobře hrající
Ing. Petr Rolf, před Josefem Markvartem.
Jediná žena v turnaji, paní Lada Pražáko-
vá, hrála výborně a za sedmé místo se
v takové konkurenci nemusí rozhodně
stydět.

Gratuluji vítězům a děkuji všem, kteří
si přišli zahrát.

Vilda Válek

David a Jan Janatkovi s pohárem vítězů
tenisových čtyřher

Předávání Putovního poháru ředitele o. z. TÚU,
zleva V. Válek, Ing. T. Rychtařík, P. Jirásko, J.
Melcher a P. Spálenka z úseku C702

Předtančení

K tanci hrály kapely Septima a Adur band

Taneční parket byl plný

Z tenisového turnaje Smíšený deblový pár Ing. Jan Voráček 
a Lada Pražáková

Ocenění stolní tenisté, zleva Miroslav Verner,
Josef Ungr a Ing. Zdeněk Jarkovský

Letní měsíce ve znamení soutěží o Putovní pohár ředitele o. z. TÚU

Dětský tábor v Orlických horách



Již v květnu 2013 při příleži-
tosti Mezinárodního dne muzeí
slavnostně zprovoznilo Hornic-
ké muzeum Příbram novou tra-
su hornického vláčku. Po trati
obnovené v Prokopské štole ro-
ku 1998 a železnici vybudova-
né roku 2007 mezi Ševčinským
a Vojtěšským dolem na Březo-
vých Horách, na jejichž realiza-
ci se významným způsobem
podílel i s. p. DIAMO, to je již
třetí drážní těleso, v tomto pří-
padě zhruba 300 m dlouhé
a umístěné do areálu Památní-
ku Vojna v Lešeticích v rámci
skanzenu důlní techniky něk-
dejších Uranových dolů Pří-
bram. Prvními pasažéry v důl-
ních vozících tažených loko-
motivou typu Metallist ze
70. let 20. století byli symbolicky žáčci
prvních tříd Základní školy Příbram –
Březové Hory, která s muzeem realizuje
již 13. sezónu oblíbený výchovně vzdě-
lávací projekt s názvem Školní rok
v Hornickém muzeu Příbram. Akce se
zúčastnili též spolupracovníci a partneři

muzea, podílející se na zprovoznění
hornického vláčku: Ing. Václav Plojhar,
ředitel Správy uranových ložisek, o. z.,
s. p. DIAMO, jehož závod přispěl k re-
pasi motorů důlní lokomotivy a k dodá-
ní části kolejí; JUDr. Pavel Dvořák, ná-
městek předsedy Českého báňského
úřadu Praha, který dohlížel nad dodržo-
váním legislativních norem provozová-
ní drážní soupravy; starosta Příbrami
Ing. Pavel Pikrt, zastupující rovněž od-
bor silničního hospodářství a investic
města – zpracovatele dopravního a pro-
vozního řádu tohoto vláčku. Povrcho-
vou báňskou železnici pomáhali vybu-
dovat mimo jiné i členové občanského
sdružení Montánní společnost z Prahy
a z Mníšku pod Brdy. Z dalších blíz-
kých spolupracovníků přijali pozvání na
tuto akci zástupci Cechu příbramských
horníků a hutníků, Spolku Prokop Pří-
bram, starostové okolních obcí a další
hosté. Ředitel Hornického muzea Pří-
bram PaedDr. Josef Velfl zahájil jízdy
důlní železniční soupravy spolu
s Ing. Václavem Plojharem a JUDr.
Pavlem Dvořákem symbolickým pokle-
páním slavnostní hornickou holí –
švancarou na kabinu důlního vláčku.
Poté se již historická kolejová souprava

dala do pohybu s nadšenými dětskými
návštěvníky muzea. Tento projekt by měl
přispět k dalšímu uchovávání slavných
hornických tradic Příbramska a zároveň
pomoci k obohacení a k zatraktivnění tu-
ristického ruchu v regionu. Jeho realizace
uskutečněná v letech 2011–2013 byla vý-
razným způsobem podpořena Středo-
českým krajem, který je i zřizovatelem
Hornického muzea Příbram.

PaedDr. Josef Velfl,
ředitel Hornického muzea Příbram
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49. zasedání společné Uranové skupi-
ny organizací OECD/NEA a IAEA se
konalo jako pravidelné pracovní jednání
v sídle International Atomic Energy
Agency (IAEA) ve Vídni ve dnech
12. až 14. června 2013. Zasedání, které-
ho se zúčastnilo 42 delegátů z 30 zemí
a 3 mezinárodních institucí, řídila paní
Susan Hall (USA), předsedkyně Urano-
vé skupiny, za účasti Roberta Vance
(Kanada), tajemníka OECD/NEA
a Adrienne Hanly (Kanada), tajemnice
IAEA. Uranová skupina pracovala po-
dle pevného programu, jehož součástí,

vedle informační a reportingové části, je
také příprava nové publikace Uranium
2013: Resources, Production and De-
mand (známé jako Red Book).

Rober Vance (NEA) informoval o po-
stupu řešení úkolů, které byly přijaty na
48. zasedání. Jedním z úkolů byla čtenář-
ská anketa, jejímž cílem bylo zjistit zpět-
nou vazbu od širší odborné veřejnosti pro
optimalizaci struktury, obsahu a informa-
cí uváděných v publikaci Red Book.
Z ankety vyplynulo, že je požadováno,
aby publikace byla zaměřena pouze na

aktuální informace, byly eliminovány ta-
bulky s historickými daty, zkrácena doba
mezi distribucí dotazníků a vydáním pub-
likace a její následné zpřístupnění širší
veřejnosti také v elektronické formě. Vy-
davatelství OECD/NEA Publishing v Pa-
říži tento požadavek přijalo a veškeré vy-
dávané publikace jsou nyní již volně ke
stažení na webových stránkách
www.oecd-nea.org/pub. Z řad členů Ura-
nové skupiny podal návrhy na zlepšení
publikace Alexander Boytsov (Rusko).
Návrhy se týkají členění uranové výroby
podle zpracovatelských metod a ložisko-

vých typů, faktoru
vytěžitelnosti
a optimalizace
formátu publikace
Red Book. Z pod-
nětu A. Boytsova
byla také otevřena
a diskutována
otázka relevance
zařazení 179 kt
zásob uranu loži-
sek severočeské
křídy mezi speku-
lativní zásoby
(Speculative
Ressources).

NEA provedla
zajímavou analý-

zu poptávky po uranu v závislosti na vý-
voji světových jaderných kapacit. Od-
klon od jádra v Německu a částečně také
v Belgii, Itálii a Švýcarsku se nijak vý-
znamně neprojevil na celosvětovém růs-
tu jaderné energetiky a poptávce po ura-
nu. Plánované instalace kapacit do roku
2035 celkově mírně poklesly (o 5 až 10
% oproti výhledu z roku 2011), a to
v důsledku zpoždění výstavby, stagnace
ekonomik a ztrátě důvěry u veřejnosti.
Nicméně globální růst představují roz-
vojové země, zejména Čína a Indie.

Pravidelnou analýzu aktuální situace
na trhu s uranem připravil Christian Po-
lak (Francie). Analýza, mimo jiné, také
dokládá, že i přes pokles zájmu o jader-
nou energetiku v Evropě bylo v loň-
ském roce vyrobeno a prodáno 59 000
tun uranu, což je o 8 % více než v roce
předchozím. Bohužel současné světové
ceny uranu neumožňují rozvoj význam-
ných těžebních projektů, a pokud nedo-
sáhnou úrovně 75 USD/kg U
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složité zajistit požadavky jaderné ener-
getiky do roku 2020.

Jednotlivými delegáty byly podány
zprávy a diskutován aktuální stav v ura-
novém a jaderném průmyslu příslušné
členské země. Za Českou republiku byla
podána informace o státní energetické
koncepci, surovinové politice, průběhu
veřejného tendru na dostavbu JE Teme-
lín, výrobě elektřiny z jádra, těžbě uranu
a průběhu zahlazování následků hornic-
ké činnosti včetně jeho financování, kte-
rou prezentoval Ing. Vostarek. Informa-
ce o stavu a průběhu výuky, připravova-
ných kurzech a vzdělávacích možnos-
tech v Mezinárodním školicím středisku
DIAMO, s. p. ve Stráži pod Ralskem
přednesl RNDr. Trojáček.

Zástupce Evropské komise, pan Da-
riusz Kozak, představil Výroční zprávu
Euratom Supply Agency a podal základ-
ní informace o uranové poptávce a záso-
bování, cenách, investicích a vývoji ja-
derné energetiky za rok 2012.

O aktivitách IAEA v oblasti jaderné-
ho palivového cyklu informovala Ura-
novou skupinu Adrienne Hanly s upo-
zorněním na významné akce, které se
uskuteční do konce roku 2013 a v roce
2014. Ve dnech 20. až 23. 8. to bylo jed-
nání UMREG 2013 – Uranium Mining
and Remediation Exchange Group, kte-
ré proběhlo v Dolní Rožíce, a ve dnech
23. až 27. 6. 2014 se na IAEA ve Vídni

uskuteční mezinárodní sympozium
URAM 2014 Uranium Resources for
Nuclear Fuel Cycle.

Výroční 50. zasedání Uranové skupi-
ny se bude konat 6. až 8. 11. 2013 na
OECD/NEA v Paříži a bude zaměřeno
na závěrečnou revizi textu a dat publi-
kace Red Book 2013 a budou dále řeše-
ny podněty pro optimalizaci a zlepšení
příštího vydání. Pozvání na 51. výjezd-
ní zasedání Uranové skupiny v roce
2014, podané na minulém jednání zá-
stupci Indie, bylo odvoláno a novou na-
bídku s pozváním představili delegáti
z Namibie.

Prezentace, informační materiály
a výše zmíněné analýzy jsou pro zá-
jemce o tuto problematiku dostupné na
portálu odboru ekologie ŘSP
(http://portal/oe/) ve složce „Uranium
Group NEA–IAEA“.

Ing. Pavel Vostarek
člen Uranové skupiny NEA/IAEA

Uranium Group Meeting na IAEA ve Vídni

IAEA - Vídeňské mezinárodní centrum

Spolupráce s. p. DIAMO
a ČSJ pokračuje

aneb
zástupce s. p. DIAMO opět 

v předsednictvu ČSJ
Vzhledem ke skutečnosti, že červno-

vý sjezd České společnosti pro jakost,
o. s. (ČSJ) byl z důvodu povodní zru-
šen, byl stanoven nový termín XV.
sjezdu ČSJ na den 30. srpna 2013. Od
sjezdů předchozích se lišil tím, že to
byl sjezd volební (Pozn.: minulý voleb-
ní sjezd se uskutečnil v roce 2010).
Možná si ještě vzpomínáte, že tehdy
dostal důvěru od vedení státního podni-
ku náš zaměstnanec pan Ing. Eduard
Horčík, vedoucí odboru systému mana-
gementu organizace na ŘSP, který kan-
didoval do jedenáctičlenného předsed-
nictva ČSJ a byl tehdy zvolen. V letoš-
ním roce svoji pozici obhajoval. Změna
byla v tom, že předsednictvo ČSJ bylo
usnesením tohoto sjezdu „zmenšeno“
z 11 členů na 9. Celkový počet kandi-
dátů se ustálil na počtu 18, počet voličů
byl 103. Nejvyšší počet hlasů získal
pan Ing. Miroslav Jedlička, staronový
předseda ČSJ, celkem 88 hlasů, tj.
85 %. Pro nás je potěšitelné, že zástup-
ce s. p. DIAMO – mimochodem
DIAMO, s. p. je kolektivním členem
ČSJ od roku 1998 – pan Ing. Eduard
Horčík získal 72 hlasů, tj. 70 %, a stal
se tak členem předsednictva ČSJ na
další období. Dalšími členy předsed-
nictva byli zvoleni: Ing. Petr Koten,
Ing. Jaroslav Haubert, Ing. Elena Sti-
bůrková, doc. Ing. Zdeněk Vorlíček,
CSc., Ing. Romana Hofmanová,
Ing. Stanislav Křeček a RNDr. Anna
Mládková, CSc. Všem zvoleným čle-
nům předsednictva gratulujeme a těší-
me se na další spolupráci.

Ing. Marian Böhm 
představitel vedení s. p. pro jakost
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12. ročník festivalu Lípa Musica,
který letos proběhne od 20. září do 26.
října, nabízí šest týdnů plných klasiky,
opery, baletu, swingu i alternativní hud-
by v řadě 20 koncertů, divadelních
představení a projekcí.

Jedním z více než 15 míst severo-

českého kraje a příhra-
niční Horní Lužice,
kde se jednotlivé kul-
turní akce budou ko-
nat, je i Stráž pod
Ralskem. 18. 10. 2013
od 19 hod. zde v kos-
tele sv. Zikmunda
proběhne koncert vě-
novaný strážskému
rodákovi H. I. F. Bi-
berovi (1644 – 1704)

pod názvem „Budiž požehnáno rodiš-
tě mé“. Tvorbu tohoto skladatele, hous-
lového virtuóza a později kapelníka
salcburského arcibiskupa představí Ca-
pella Collegium Marianum pod vede-
ním flétnistky Jany Semerádové.

Ideu festivalu Lípa Musica trefně vy-

stihl předseda Biberovy společnosti ve
Stráži pod Ralskem, Ing. Eduard Horčík,
když napsal, že „prostřednictvím hudby
se vytváří pomyslné mosty na české i ně-
mecké straně, dostaneme se do míst
mnohdy neoprávněně opomíjených.
Krásná hudba zde nevystaví pomyslné
mosty jenom v česko–německých vzta-
zích, ale i mosty ve vztazích mezi lidmi
k zapomenutým chrámům a v neposlední
řadě i mosty mezi námi samými.

Přijměte tedy pozvánku k podzimnímu
hudebnímu putování a současně bu[te
nápomocni v rozvíjení kultury a oživová-
ní historie. Dobré a pevné mosty přežíva-
jí generace – v krajině i v nás!“

Více o programu celého festivalu
a vstupenkách na: www.lipamusica.cz.

Mgr. Michaela Hylská

Hudební pozvánka

Slavnostní zahájení letošního sympo-
zia HPVT bude v úterý 15. října
v estrádním sále Divadla A. Dvořáka
v Příbrami od 10:00 hodin. Pozváni
jsou, mimo jiné, zástupci MPO, státní
báňské správy, Vysoké školy báňské
v Ostravě a samozřejmě představitelé
města Příbram, které se na organizaci
sympozia rovněž podílí. V úvodním blo-
ku budou čtyři přednášky, vystoupí
Ing. Ivo Pěgřímek, předseda ČBÚ, k čin-
nosti státní báňské správy, Ing. Zdeněk
Osner, CSc., předseda představenstva Za-
městnavatelského svazu a generální ředi-
tel Energie–stavební a báňská, a.s., Klad-
no, k tématu státní energetické koncepce,
zástupce Ministerstva průmyslu a obcho-
du k tématu hornictví v České republice
a jako poslední bude vystoupení zástupce
státního podniku DIAMO. Ing. Vratislav
Řehoř, Ph.D., náměstek ředitele odštěp-
ného závodu SUL, bude hovořit o zahla-
zování následků po úpravnické činnosti
v lokalitě Příbram – Březové Hory.

Struktura a zaměření sympozia zůstá-
vá v podstatě tradiční. Jak předurčuje
sám název, sympozium dává především
prostor pro prezentaci vědeckotechnic-

kých poznatků, na druhé straně se sym-
pozium zaměřuje rovněž na historii hor-
nictví. Tyto dva směry sympozia se pro-
mítají do dvou nosných sekcí, první sek-
cí je Věda, výzkum a inovace v hor-
nictví a druhou pak Evropské hornictví
a hutnictví – Tradice a památky. Uve-
dené dvě sekce budou doplněny sekcí
Legislativa, která má v programu sym-
pozia rovněž své nezastupitelné místo.
Jako poslední, byG ne významem, bude
mezinárodní sekce Geoetika, která bývá
na program sympozia zařazovaná každý
druhý rok a má poměrně značný ohlas
v zahraničí.

V úterý 15. 10. bude organizován
„Přátelský večer“, ve středu 16. 10. od-
poledne pak proběhne „Hornický prů-
vod městem“, který bude úvodem k tra-
dičnímu „Skoku přes kůži“. Poslední
den bude věnován exkurzím v širším
okolí Příbrami. Vlastnímu sympoziu
vždy předchází „Setkání přátel neros-
tů, kamenů, šperků a fosílií“, které se
uskutečnilo 14. září 2013 v estrádním sá-
le Divadla A. Dvořáka v Příbrami.

Ing. Bedřich Michálek, Ph.D.
člen vědecké rady sympozia HPVT

Hornický vláček s prvními pasažéry

52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Hornické muzeum Příbram zprovoznilo vláček v Památníku Vojna


