
Téměř přesně po čtyřech měsících navštívil ministr průmyslu a ob-
chodu Jan Mládek jihočeskou lokalitu ve správě o. z. SUL u obce
Mydlovary. První seznámení pana ministra s předmětnou lokalitou,
kde do r. 1992 působila „Chemická úpravna uranové rudy MAPE“, se
konalo 15. srpna loňského roku. Při této první cestě do lokality a se-
známení se s problémy souvisejícími s prováděnými sanacemi zdej-
ších kalojemů a diskuzi se starosty okolních obcí nejvíce ovlivňova-
ných  touto činností státního podniku DIAMO přislíbil pan ministr
pomoc při řešení zejména převedení alespoň části přepravy sanačních
materiálů mimo silniční infrastrukturu na zdejší vlečku bývalého
MAPE.

Tento příslib pana ministra se díky jeho podpoře
a po řadě jednání zainteresovaných účastníků po-
dařil naplnit první akcí, kdy materiály z jiné oblas-
ti (konkrétně Karlovarska), kde jsou pro investora
nevyužitelným odpadem, se stávají v lokalitě
mydlovarských kalojemů žádoucím využitelným
sanačním materiálem do tzv. výplňových vrstev.
V rozsahu tohoto článku nelze dostatečně přiblížit
logistiku, která byla podmiňujícím faktorem tohoto
úspěchu, ale důležitou skutečností je, že od první
návštevy pana ministra Jana Mládka a rovněž pana

hejtmana Jiho-
českého kraje
Jiřího Zimoly
neuplynuly ani
čtyři měsíce
a první vlak se
sanačním ma-
teriálem na
vlečku MAPE
byl vypraven.

Tato žádoucí
a vítaná skuteč-
nost znovuob-
novení využí-
vání vlečky bývalého MAPE, nyní
k součinnosti při zahlazování ná-
sledků původní činnosti MAPE, vy-
ústila v sobotu 13. prosince 2014
slavnostním setkáním pana ministra,
pana hejtmana a dalších význam-
ných hostů se starosty dotčených ob-
cí při symbolickém aktu obnovení
provozu železniční vlečky. Slav-
nostní akt přestřižení pásky na

vykládkovém kolejišti vlečky s následným přistavením první soupravy va-
gonů s kontejnery plnými sanační zeminy se uskutečnil dle harmonogramu
přísunu v 11.00 hod.

Před vlastním symbolickým otevřením zakládkového prostoru
vlečky pronesl svůj proslov ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek,
který mimo jiné řekl: „Osobně jsem se zabýval problémy, které nejvíc
zatěžují místní občany. A největší zátěží bylo podle starostů i míst-
ních občanů jednoznačně zatížení okolních obcí zvýšeným provozem
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dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil na začátku nového
roku 2015 a krátce se ohlédl za rokem právě uplynulým.

Rok 2014 přinesl našemu podniku několik zásadních událostí, které

ovlivní naši činnost nejen v roce, který máme před sebou, ale i v le-
tech následujících. Jako první je třeba zmínit zajištění finančních pro-
středků, které nám byly schváleny usnesením vlády č. 756 ze dne
15. září 2014 a které zajistí financování o. z. TÚU ve Stráži pod
Ralskem na roky 2015 – 2017 a ostatních odštěpných závodů na rok
2015. Další finanční prostředky by měly být s. p. DIAMO přiděleny
na základě výsledků auditu efektivnosti v oblasti veřejných zakázek
zadaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Tento audit na
„Vynakládání finančních prostředků s. p. DIAMO na externí služby,
dodávky a stavební práce“ provedla ve 4. čtvrtletí 2014 firma Price-
waterhouseCoopers Praha s velmi důležitými závěry. Jedním z nich je
konstatování, že s. p. DIAMO striktně dodržuje zákon o veřejných za-
kázkách, a dále skutečnost, že v průměru dosahuje s. p. DIAMO
úspory ve výši 25 %. V jednotlivých prověřovaných oblastech se pak
jedná o úspory 52 % ve stavebních pracích, 14 % ve službách
a 14 % v dodávkách. Jen pro úplnost bych rád uvedl, že s. p. DIAMO
zadal v loňském roce 91 veřejných zakázek.

Další zásadní událostí bylo přijetí usnesení vlády, týkající se další
budoucnosti o. z. GEAM v Dolní Rožínce, které zajistilo dotěžení zá-
sob uranu na ložisku Rožná a zároveň umožnilo zahájení legislativ-
ních kroků pro otvírku ložiska Brzkov. Je tak zatím zachována konti-
nuita hornických prací, hornické profese jako takové a zároveň došlo
i ke zklidnění v otázce zaměstnanosti v regionu. Odštěpný závod
GEAM současně realizuje nejen těžbu uranové rudy, ale i geologic-
ko–průzkumné práce v rámci akce na výstavbu podzemního zásobní-
ku plynu nebo výzkumné pracoviště pro potřeby SÚRAO.

V oblasti těžby a odbytu uranového koncentrátu bych chtěl zmínit
důležitou skutečnost, a to uzavření dodatku smlouvy s akciovou společ-
ností ČEZ ve 4. čtvrtletí 2014 na dodávky uranového koncentrátu pro
roky 2015 a 2016, což umožní finanční pokrytí výroby v tomto období.

V uplynulém roce byly zahájeny dvě velké likvidační akce na o. z.
TÚU. Jedná se o likvidaci chemické úpravny a likvidaci povrchových
areálů po hlubinné těžbě uranu. Na obě akce jsou zajištěny finanční
prostředky z Operačního programu Životní prostředí s termínem do-
končení v roce 2015. Kromě zahájení těchto likvidačních prací se o. z.
TÚU podařilo zlikvidovat 208 vrtů a pokračovat v sanaci horninové-
ho prostředí po chemické těžbě uranu vyvedením více než 150 000
tun kontaminantů z cenomanské a 1 600 tun kontaminantů z turonské
zvodně.

Odštěpný závod SUL v Příbrami dokončil v loňském roce kromě ji-
ných akcí likvidaci nakládky rud a kameniva Milín a pokračoval v re-
kultivačních pracích na lokalitě Mydlovary, kde se v závěru roku
uskutečnilo slavnostní zahájení převozu sanačních materiálů po želez-
nici za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. O zá-
jmu pana ministra o dění v s. p. DIAMO svědčí jeho loňské návštěvy
v různých našich lokalitách, aR se jedná o fárání na dole Rožná, již
zmiňované návštěvy v Mydlovarech nebo na odvale Heřmanice
v Ostravě.

Samostatnou kapitolu a prioritu nejen pro s. p. DIAMO, ale i pro
členy nové vlády i Poslanecké sněmovny, představuje situace na lagu-
nách Ostramo odštěpného závodu ODRA v Ostravě. Během uplynu-
lého roku navštívili laguny ministr průmyslu a obchodu, ministr ži-
votního prostředí, náměstek ministra financí i předseda Výboru pro
životní prostředí PS PČR. Ani v roce 2014 zatím nedošlo k definitiv-
nímu rozhodnutí o dalším postupu prací a sanační koncepci. To však
neznamená, že se kolem lagun nic nedělo. Koncem roku byla Minis-
terstvem financí ČR ustavena pracovní komise ze zástupců MF,
MPO, MŽP a s. p. DIAMO, která má za úkol stanovit koncepci sana-
ce v prostoru lagun Ostramo, na základě které bude do 31. 3. 2015
předložen vládě ČR návrh konečného způsobu řešení sanace ostrav-
ských lagun.

Během roku 2014 prováděl s. p. DIAMO řadu rutinních prací, které
jsou však nezbytné pro bezproblémové fungování podniku. AR se jed-
ná o monitoring jednotlivých složek životního prostředí, čištění důl-
ních vod, zajištění likvidačních a sanačních prací či o zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci. Stejně jako v minulých letech,
i v roce 2014 proběhlo v s. p. DIAMO několik desítek kontrol orgánů
státní správy, které neshledaly závažných pochybení. V s. p. DIAMO
byl prověřen systém managementu organizace dozorovým auditem
a v závěru roku byl státní podnik DIAMO oceněn Národní cenou ČR
za společenskou odpovědnost.

Vážené kolegyně a kolegové, máme za sebou náročný rok, který
přinesl řadu úspěchů. Děkuji Vám za odvedenou práci, která k těmto
dobrým výsledkům přispěla. Do roku 2015 nám všem přeji, abychom
se s novými úkoly vypořádali stejně úspěšně. Těším se na spolupráci
s Vámi a přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a osobní i pracovní
spokojenost.

Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku

Ing. Tomáš Rychtařík

Vážené a milé kolegyně, vážení spolupracovníci,

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na lokalitě Mydlovary
Slavnostní přestřižení pásky

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek



Je více věcí, které si spojujeme s říj-
nem – zlátnoucí listí, první ranní mrazí-
ky, konec letního času a mnoho dalších.
Ve státním podniku DIAMO máme
svoji speciální říjnovou tradici – návště-
vu externích auditorů. Ani v roce 2014
tomu nebylo jinak. Krásného, mimořád-
ně teplého babího léta jsme si užívali až
do listopadu, mrazy na Ji-
zerce či Horské Kvildě nám
televizní rosničky oznamo-
valy už začátkem měsíce,
a přestože, jak je známo,
„čas nezastavíš“, opět se
nám jej podařilo vrátit o ce-
lou hodinu zpátky. A zmí-
nění auditoři? I ti zůstali
věrni tradici a v obvyklých
termínech prověřili úroveň
a efektivitu našeho systému
managementu (SMO).

V odštěpném závodu ODRA

je systém řízení certifikován podle dvou
norem. Jednak pro celý odštěpný závod
jako systém managementu kvality podle
ČSN EN ISO 9001 (v rámci certifikace
celého státního podniku DIAMO)
a dále jako systém environmentálního

Pracovní rok 2014 uzavřeli pracovníci ředitel-
ství s. p. 16. prosince tradičním společným setká-
ním. Hned v úvodu ředitel s. p. Ing. Tomáš
Rychtařík osobně každému příchozímu poděkoval
za odvedenou práci, popřál příjemné prožití vá-
nočních svátků a ženy obdaroval květinou. Poté
předal slovo svým náměstkům, aby zhodnotili
uplynulý rok z pohledu jednotlivých úseků. Hlavní
oblast činnosti s. p., tedy zahlazování následků
hornické činnosti, likvidace, sanace a ochranu ži-
votního prostředí, vyhodnotila náměstkyně úseku
ekologie a sanačních prací RNDr. Kamila Tro-
jáčková, nelehký rok pro těžbu a úpravu uranu při-
blížil náměstek pro výrobu Ing. Marian Böhm a za
úsek pro ekonomiku a personalistiku rok 2014 bi-
lancoval náměstek Ing. Bohdan Pánek. Všichni tři
poděkovali zaměstnancům svých úseků za celo-
roční úsilí, stejně jako ředitel s. p., který uzavřel
oficiální část setkání hodnocením celkového po-
stavení s. p. DIAMO ve společnosti. Konstatoval, že díky dob-
rému hodnocení auditorských skupin, zájmu vlády i finančnímu
zajištění na další období vidí budoucnost podniku pozitivně.

Na závěr se ještě ředitel s. p. rozloučil s odcházejícími kole-
gyněmi, znovu popřál pěkné Vánoce a zdraví a optimismus do
nového roku.

Dne 30. září 2014 byla předáním stave-
niště zahájena likvidace chemické úprav-
ny uranové rudy ve Stráži pod Ralskem.
Chemická úpravna byla provozována
v letech 1980–1993 a zpracovávala až
800 kt uranové rudy z ložiska Hamr pod
Ralskem a Břevniště pod
Ralskem ročně. Provoz
chemické úpravny byl
ukončen v roce 1993 v ná-
vaznosti na zastavení čin-
nosti Dolu Hamr I. Likvi-
dační práce byly zahájeny
v roce 1995 technickým
a bezpečným zajištěním
likvidovaných technologic-
kých celků a byla zahájena
postupná likvidace techno-
logického zařízení provozu
CHÚ. Vzhledem k nedo-
statku finančních prostřed-
ků ze státního rozpočtu při-
dělovaných na zahlazování
následků hlubinné těžby
uranu však byly likvidační
práce záhy zastaveny.

Závěrečná etapa likvidace chemic-
ké úpravny byla zahájena až v roce
2009, kdy byla zpracována podrobná
analýza rizik, která zmapovala a defi-
novala rizika přítomné kontaminace
a navrhla optimální postup likvidač-
ních a sanačních prací. Následně byla
vypracována projektová dokumentace
a v roce 2012 byla pro projekt pod ná-
zvem „Likvidace CHÚ Stráž pod
Ralskem“ podána žádost na SFŽP
o kofinancování tohoto projektu
z prostředků OPŽP, a to v rámci prio-
ritní osy 4, oblasti podpory 4.2 – Od-
straňování starých ekologických zátě-
ží. Žádost byla akceptována pod čís-
lem 17214930.

V roce 2012 byla
zpracována zadávací
dokumentace pro výběr
správce stavby a pro
výběr zhotovitele sa-
načních a likvidačních
prací. Výběrové řízení
na správce stavby bylo
dokončeno v roce
2013, kdy byla pode-
psána smlouva o prove-
dení služby správce
stavby se sdružením
společností Garnets
Consulting, a. s., a Me-
ga, a. s. Výběrové říze-
ní na dodavatele sa-
načních a likvidačních
prací bylo vzhledem k sérii námitek
účastníků ukončeno až na jaře 2014.
Smlouva s vítězem, sdružením firem Sy-
ner, s. r. o., a GEOSAN GROUP, a. s.,
byla podepsána dne 22. května 2014.

Ihned po podpisu smlouvy zahájil
zhotovitel práce na realizační dokumen-
taci a dokumentaci nezbytné pro vydání
rozhodnutí o vyřazování pracoviště
III. kategorie Státním úřadem pro jader-
nou bezpečnost. Realizační dokumenta-
ce byla v průběhu měsíce srpna dokon-
čena a po zapracování připomínek ze

strany zhotovitele a MŽP byla schvále-
na. Rozhodnutí o vyřazování pracoviště
III. kategorie vydal SÚJB na základě
předložené dokumentace dne 15. září
2014. Tím byly naplněny všechny pod-
mínky pro předání staveniště zhotoviteli
a likvidační a sanační práce tak mohly
být zahájeny.

Cílem likvidačních a sanačních prací
je provedení nápravných opatření, která
eliminují zdravotní a ekologická rizika
spojená s výskytem rozsáhlé kontamina-
ce objektů a ploch. Analýzou rizika byla
identifikována především kontaminace
radionuklidy stavebních konstrukcí, ob-
sahu jímek a zemin nesaturované zóny,

které byly spojeny s nakládáním s urano-
vou rudou. Dále byla zjištěna lokálně
omezená kontaminace stavebních kon-
strukcí ropnými uhlovodíky a PCB.
S ohledem na zjištění zdravotních a eko-
logických rizik vyplývajících z existující
kontaminace stavebních objektů a nesa-
turované zóny radionuklidy a lokálně
i ropnými uhlovodíky, bude provedena
odborná demolice a odstranění objektů
se zjištěnou kontaminací a vymístění
kontaminovaných zemin. V místech, kde
při současném ani budoucím využití

území nedojde k intenzivnějšímu pohy-
bu obyvatel, bude provedeno zakrytí ze-
min kontaminovaných radionuklidy stí-
nící vrstvou.

Demolice objektů bude probíhat v ně-
kolika fázích. V první fázi bude prove-
deno vyklizení objektů a odstranění od-
padů. Ve druhé fázi proběhne odborná
demontáž vnitřního zařízení a technolo-
gií. V navazujících fázích proběhne de-
molice nadzemních konstrukcí. Pod-
zemní konstrukce budou likvidovány
odbouráním do stanovené úrovně pod
terénem případně jejich úplným odstra-
něním v závislosti na rozsahu kontami-
nace. Po ověření, zda bylo odbouráním

dosaženo požado-
vaného snížení
kontaminace, bude
proveden zásyp
vzniklých jam
inertním materiá-
lem. Obdobným
postupem bude
provedena odtěžba
kontaminovaných
zemin. Materiály
vzniklé demoliční-
mi a sanačními
pracemi budou dů-
sledně separovány
a monitorovány.
V závislosti na
charakteru a rozsa-
hu kontaminace

s nimi pak bude dále nakládáno. Všech-
ny materiály kontaminované radionukli-
dy budou uloženy v odkališti odštěpné-
ho závodu, materiály kontaminované ra-
dionuklidy a ropnými látkami budou
před uložením do odkaliště podrobeny
biodegradačnímu procesu. Materiály ka-
tegorizované jako odpady budou likvi-
dovány dodavatelem v souladu se záko-
nem o odpadech. Inertní stavební suR
bude po recyklaci využita na zásypy
vzniklých jam.

Plocha areálu, která bude uvolněna po

dokončení nápravných opatření, před-
stavuje cca 15,2 ha. Celkem bude zlikvi-
dováno 35 stavebních objektů.

Množství materiálů uložených do od-
kaliště je odhadováno na 330 tis. t,
množství odpadů je odhadováno ve výši
17 tis. t. Likvidační a sanační práce bu-
dou probíhat do konce roku 2015. V ná-
sledujících třech letech 2016–2018 bu-
de probíhat postsanační monitoring lo-
kality ve stanoveném rozsahu. V přípa-
dě, že v tomto období nebude zazname-
nán opakovaný nárůst koncentrace
kontaminantů, budou plochy uvolněny
k dalšímu využití, např. k rekultivaci.

Celkové náklady dosáhnou výše
575 768 340 Kč včetně DPH, z toho
368 760 853 Kč bude hrazeno z prostřed-
ků OPŽP, což představuje cca 77 % ná-
kladů bez DPH. Průběžné informace
o projektu jsou zveřejňovány na interneto-
vých stránkách http://chustraz.spravce-
stavby.cz/ nebo www.diamo.cz.
Ing. Ludvík Kašpar, náměstek ředitele

pro výrobu a ekologii o. z. TÚU 
Stráž pod Ralskem
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Setkání zaměstnanců ŘSP ve Stráži pod Ralskem

Likvidace chemické úpravny ve Stráži pod Ralskem

Likvidace na o. z. TÚU

Současný stavPřed zahájením likvidačních prací

Květina pro Štěpánku Proskočilovou

nákladních vozidel. Proto jsme se ve
spolupráci s Jihočeským krajem, stát-
ním podnikem DIAMO a dalšími insti-
tucemi zasadili o zprovoznění vlečky,
jež bude v příštích měsících třikrát týd-
ně dopravovat 1 275 tun rekultivačních
materiálů, které tak zmizí ze silnic.“

Snížení dopravní zátěže pro obce
kladně zhodnotil i hejtman Jihočeského
kraje Jiří Zimola a za přítomné starosty
obcí pan Jaroslav Pavlica – starosta ob-
ce Olešník. Moderování se ujal ředitel
státního podniku DIAMO Tomáš
Rychtařík. Akce se také zúčastnili sta-
rostové ostatních okolních obcí, Petr
Ciglbauer za obec Mydlovary, Jiří No-
vák za obec Zahájí, Pavel Božovský za
obec Nákří, Radek Livečka za obec
Dívčice a Jaroslav Houba za obec
Sedlec a současně za Sdružení obcí Bla-
ta. Mezi dalšími významnými hosty by-

li dále ředitel společnosti AQUATEST
Martin Plšek, jednatel společnosti
QUAIL Pavel Czinege a dále zástupci
firem Interport a ČD Cargo, bez jejichž
vstřícného přístupu k řešení přepravy
materiálů od místa vzniku až po místo
vykládky a předisponování na příslušný
kalojem by se akce nezdařila.

Po proslovech a přestřižení pásky byla
následně na vykládkovou kolej vlečky
bývalé úpravny lokomotivou přistavena
první souprava vagonů určených k vy-
kládce a byla zahájena vykládka spočíva-
jící v manipulaci s kontejnery naložený-
mi sanační zeminou a jejich vyklopením
do koreb přistavených souprav – náklad-
ních automobilů s vleky, které pak ihned
odvážely náklad na blízký kalojem.

Dovozy rekultivačních materiálů
z karlovarské lokality jsou naplánovány
až do července 2015.

Václav Plojhar
ředitel o. z. SUL Příbram

První vykládka na obnovené vlečce

DOKONČENÍ ZE STR. 1

Externí audity v o. z. ODRA

Audit EMS v plném proudu



Turistickou sezónu 2014 završilo Hor-
nické muzeum Příbram, příspěvková or-
ganizace, přivítáním miliontého stotisí-
cího návštěvníka. Byl jím Josef
Branštyl, jeden z žáčků 4. B Základní
školy Chotoviny z Táborska, kteří přijeli
na prohlídku muzea v pátek 21. listopa-
du 2014. Hornické muzeum patří v sou-
časnosti mezi nejnavštěvovanější v rám-
ci ČR. Každoročně zavítá do jeho expo-
zic a prohlídkových areálů více než
100 000 platících zájemců o montánní
historii Příbramska spjatou s bohatou
tradicí těžby stříbra, olova a uranové ru-
dy. Od roku 2003, kdy se stalo pří-
spěvkovou organizací zřizovanou Stře-
dočeským krajem a vrátilo se ke svému
historickému názvu – Hornické muzeum
Příbram, prošlo jeho expozicemi až do
dnešních dnů úctyhodných 1 100 000 tu-
ristů. Nejvíce láká tajuplné podzemí
zdejších stříbrorudných dolů, jízdy
důlními vláčky, důmyslné parní těžní
stroje a monumentální vodní kolo
z 19. století, nádherné kolekce minerálů
či havířský folklor zastoupený například
původní hornickou chalupou se základy
ze 17. století i spousta dalších zajíma-
vostí, doplněných o doprovodné progra-

my určené zejména dětem. V roce 2014
se navíc podařilo obohatit mineralo-
gicko–geologickou expozici vzorkem
stříbra, vytěženého v bývalé šachtě č. 21
Uranových dolů Příbram, které je dle ná-
zoru odborníků největším ve sbírkách
muzeí Evropy. Postavení muzea ocenila
také vláda ČR, která v roce 2014 prohlá-
sila soubor hornických památek v Pří-
brami – Březových Horách národní kul-
turní památkou. K nejvýznamnějším
partnerům muzea patří již tradičně s. p.

DIAMO. Slavnostního přivítání jubilej-
ního návštěvníka se zúčastnil hejtman
Středočeského kraje Ing. Miloš Petera,
radní pro oblast kultury a památkové pé-
če Středočeského kraje Ing. Zdeněk Šte-
fek, starosta Příbrami Ing. Jindřich Vaře-
ka, ředitel Hornického muzea Příbram
PaedDr. Josef Velfl a také ředitel o. z.
SUL Příbram, s. p. DIAMO Ing. Václav
Plojhar.

PaedDr. Josef Velfl
ředitel Hornického muzea Příbram

Dne 18. prosince 2014 byly v Praze
na Barrandově slavnostně podepsány
dodatky kolektivní smlouvy, platné
v s. p. DIAMO, a to na smluvní období
roku 2015. Stranu zaměstnavatele za-
stupoval ředitel s. p. DIAMO Ing. To-
máš Rychtařík (zastupující zároveň
vedení o. z. TÚU), dále byli přítomni
náměstci ředitele s. p. RNDr. Kamila
Trojáčková, Ing. Marian Böhm,
Ing. Bohdan Pánek, vedoucí odboru
právního a řízení lidských zdrojů ŘSP
JUDr. Jiří Filip a ředitelé odštěpných
závodů: Ing. Václav Plojhar (o. z.
SUL), Ing. Pavel Koscielniak
(o. z. GEAM) a Ing. Josef Havelka
(o. z. ODRA).

Stranu odborů vedl hlavní vyjednavač

Vilém Válek z o. z.
TÚU Stráž pod
Ralskem. Za tento
odštěpný závod by-
li dále přítomni:
Ing. Petr Rolf, Mi-
loslav Ferkl a Ale-
na Jurková. Za o. z.
SUL Příbram se
jednání zúčastnili
Karel Hřídel a Jana
Mrázková, odštěp-
ný závod GEAM
Dolní Rožínka za-
stupovali Bohdan
Štěpánek, Ing. Jiří
Váša, Vlastislav Tomášek a Jiří Mahel.
O. z. ODRA Ostrava zastupoval Franti-

šek Nadymáček a ŘSP Štěpánka Prosko-
čilová.

V úvodu jednání byly zrekapitulovány
již vyjednané výsledné dodatky od no-
vého roku pro celý státní podnik
DIAMO již jen jediné kolektivní smlou-
vy. Ředitel s. p. Ing. Rychtařík zhodnotil
výsledky roku 2014, který označil za
úspěšný hlavně z hlediska zajištění fi-
nančních prostředků pro další období, si-
tuaci na jednotlivých odštěpných závo-
dech přiblížili jejich ředitelé. K průběhu
vyjednávání se vyjádřili také všichni zá-
stupci odborů. Obě strany se shodly, že
takto nadstandardní kolektivní smlou-
vou, platnou na další tři roky, se může
pochlubit málokterý podnik u nás. 

Na závěr jednání byly dodatky podni-
kové kolektivní smlouvy slavnostně po-
depsány.

STRANA 3

Úvodní jednání

Ing. Tomáš Rychtařík s hlavním vyjednavačem Vilémem Válkem

Slavnostní přivítání jubilejního návštěvníka

Podpis podnikové kolektivní smlouvy

1 100 000. návštěvník Hornického muzea Příbram

Vážení zaměstnanci státního podniku DIAMO, dovolte mi popřát Vám vše nejlep-
ší do nového roku 2015. Děkuji všem za příspěvky na odborové stránce tohoto
občasníku v roce 2014. Děkuji všem, kteří spolupracovali se ZOO o. z. TÚU, i těm,
kteří se zúčastnili akcí, které jsme pro Vás pořádali.

Zaměstnancům v dlouhodobé nemoci přeji brzké uzdravení a těm, kteří plánují
v roce 2015 odchod do starobního důchodu, pak dlouhé roky zaslouženého odpo-
činku. Nám ostatním, kterým zdraví slouží a do důchodu se nechystáme, mnoho
pracovních úspěchů a pohodový rok 2015. Zdraví, štěstí Vám všem i Vašim blízkým
přeje předseda ZV ZOO o. z. TÚU  

Vilda Válek

Kalendář hornických akcí
2015 – 2016

Rok 2015
19. – 21. 6. 2015 Havířov 
19. setkání hornických měst a obcí ČR (heslo – Havířov v kvě-
tech)
24. – 26. 7. 2015 Banská Bystrica
8. stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska
4. 12. 2015 Český Krumlov
Hornický spolek Český Krumlov hodlá uspořádat slavnost sv.
Barbory ve slavnostnějším duchu, protože uplyne 500 let od vy-
dání Horního řádu pro Český Krumlov a okolí.
Plánuje se bohatý program – konference o horním právu za účas-
ti rektorů 3 TU – báňských vysokých škol a odborníků na horní
právo, slavnostní křest knihy „500 let od vydání Horního řádu
v Českém Krumlově“, noční průvod městem s kahany a loučemi,
fárání v historickém stříbrném dole z 16. stol., večerní slavnost
pro 300–400 osob na zámku.

Rok 2016
10. – 12. 6. 2016 Příbram
20. setkání hornických měst a obcí ČR
a současně 16. evropský hornický a hutnický den – EKHT
(heslo – 800 let Příbrami)

Ing. Pavel David  
tajemník  Sdružení hornických a hutnických spolků ČR

Přání do nového roku

Putovní pohár z rukou ředite-
le o. z. TÚU Ing. Tomáše
Rychtaříka přebírala v minu-
lých ročnících již dvě vítězná
družstva, v roce 2013 NDS –
PARTA 10 a loni TORNÁDO
CHU.

ZOO o. z. TÚU vypisuje letos
3. ročník tohoto fotbalového
turnaje, který se uskuteční
7. 2. 2015 opět od 8.30 ve spor-
tovní hale ve Stráži pod
Ralskem.

Týmy, které se odhodlají vy-
zvat loňské vítěze, se mohou
hlásit do 20. 1. 2015 na tel. 
602 408 822 (pouze při smě-
nách A a B).  

Vilém Válek, ZOO o. z. TÚU

Připravuje se 3. ročník halového fotbalového
turnaje o pohár ředitele o. z. TÚU

Z loňského předávání vítězné ceny

Již tradiční soutě-
že se dne 4. 12. 2014
v liberecké, dnes již
Home credit, aréně
zúčastnilo 26 hra-
cích párů. Dvě a půl
hodiny trvala bitva
o umístění v této su-
per hře, která má ko-
řeny na o. z. ODRA
a u nás na o. z. TÚU
se ujala. Vzhledem
k tomu, že pořada-
telsky tato soutěž

spadá do programu
ZOO o. z. TÚU, po-
žádal jsem pana
Ing. Jana Hajíčka
o účast při předává-
ní cen.

S počtem 557
sražených kuželek
jsou na prvním
místě párů manželé
Gombosovi, dru-
hou příčku obsadil
rovněž manželský
pár Veselých (537)
a bronz patří man-

želům Javorkovým
(508). Společnou
„ustrojenost“ vyhrál
Pavel Jirásko s pří-
telkyní, druhá cena
připadla manželům
Jurkovým, před tře-
tím párem manželů
Šindelářových. Jako
pořadatel jsem byl
spokojen, ale celko-
vé hodnocení ne-
chám na účastnících.  

Vilda Válek

Bowling párů na o. z. TÚU
Soutěžilo se i o nejlépe sladěné dresy

Z turnaje

Ing. Jan Hajíček při předávání cen nejlepšímu páru -
manželům Gombosovým



DIAMO, státní podnik, odštěpný zá-
vod ODRA má v ostravsko – kar-

vinském revíru ve své správě v současné
době 11 nemovitých a 2 movité kulturní
památky nacházející se v pěti areálech
bývalých dolů, které převzal 1. 1. 2002
do své správy od OKD, a. s., na základě
smlouvy o prodeji části podniku. Mezi
svěřenými památkovými objekty zaují-
má unikátní postavení komplex památek
nacházejících se v areálu bývalého dolu
Petr Bezruč. Tento důl tvoří těsně pod
vrcholem hladnovského kopce typickou

dominantu severovýchodního horizontu
Ostravy. Byl založen přímo u silnice
z Moravské Ostravy do Michálkovic ja-
ko mělký v roce 1842 a navazoval na
systém důlních děl Jaklovecké dědičné
štoly. Jeho zakladatel Josef Gross, teh-
dejší centrální ředitel Vítkovických že-
lezáren (Vítkovické horní a hutní tě-
žířstvo), důl založil ve vlastní režii a po-
jmenoval ho po své manželce Terezii.
Nedlouho po založení, v roce 1843, pro-
dal důl Salamonu Mayeru Rothschildo-
vi, vlastníku Vítkovických železáren.
V roce 1862 byl dosavadní mělký důl
přebudován na hlubinný a připojen na
Báňskou (též Montánní) dráhu. V roce
1942 byl důl podle své výrazné polohy
na kopci nad městem přejmenován na

Bergschacht (Náhorní důl) a v roce
1946 podle významného slezského bás-
níka Petra Bezruče. Znárodněný důl se
v roce 1946 stal součástí podniku
Ostravsko–karvinské kamenouhelné do-
ly Ostrava (pozdější OKD). Těžba zde
byla ukončena po vyhlášení útlumu
v roce 1992. Likvidace hlavních důlních
děl byla ukončena v roce 1994.

Komplex památek z počátku minulé-
ho století zachovaných v areálu bývalé-
ho dolu Petr Bezruč tvoří budova stro-
jovny pomocného těžního stroje, budo-

va strojovny těžního stroje č. 1 a těžní
budova jámy Terezie s unikátní dvojicí
věží. Vlivem dlouholeté důlní činnosti
byly budovy značně poškozeny. Ve spo-
lupráci se statiky a Národním památko-
vým ústavem územní odborné pracoviš-
tě Ostrava se hledala taková řešení, kte-
rá by v budoucnosti neznemožnila po-
zdější možné využití těchto budov.
Opravy převzatých památkově chráně-
ných objektů byly zahájeny již v roce
2004 nátěrem těžní dvojvěže. V roce
2011 byla opravena budova strojovny
pomocného těžního stroje a uvnitř insta-
lovaného pomocného elektrického těž-
ního stroje. Oprava budovy strojovny
těžního stroje č. 1 probíhala ve dvou
etapách od června 2012 do prosince

2013. O opravách obou budov byli čte-
náři občasníku DIAMO v minulosti již
informováni.

Jako poslední ze tří památkově chrá-
něných budov byla od května roku 2014
zahájena oprava těžní budovy s unikátní
těžní dvojvěží, postavená v letech 1901
– 1916. Její výjimečnost spočívá v tom,
že se jedná o atypickou soustavu dvou
věží o rozdílné výšce, jejichž konstrukce
jsou postavené u sebe na společných zá-
kladech se vzájemným pootočením o 90
stupňů. Vyšší věž byla postavena v roce

1902 a později v roce 1916 byla posta-
vena věž nižší.

Před zahájením oprav byly nejprve od
března, po dohodě s orgánem státní pa-
mátkové péče, odstraněny vlastními pra-
covníky nepůvodní přístavky těžní budo-
vy a zazděny vzniklé otvory v obvodo-
vém plášti budovy. Poté byly zahájeny
dodavatelsky opravy. Opraveny byly po-
chůzkové lávky v horní části dvojvěží
a vyměněny poškozené střešní dachma-
ny. Nátěrem černošedou kovářskou bar-
vou byla ošetřena ocelová konstrukce
těžní budovy. Opraven a doplněn byl ztu-
žující atypický ocelový prstenec kolem
budovy. Rovněž byla opravena a natřena
ocelová vrata, budova dostala nové vnitř-
ní omítky, vnější fasádu a sokl. Vyměně-

ny byly dešRové okapy, svody, okapové
chodníky a žlábky pro odvádění vod od
budovy. Uvnitř budovy byla podlaha
srovnána vysypáním struskou a kolem
budovy byly provedeny terénní úpravy.
Opravy byly financovány s využitím pro-
středků z Havarijního programu Minis-

terstva kultury ČR
a byly ukončeny
před plánovaným
termínem v říjnu
minulého roku.

Nyní po ukon-
čení oprav trojice
památek a ukonče-
ní demolic posled-
ních nevyuži-
telných objektů
v areálu ve správě
o. z. ODRA se řeší
jeho konečné vy-
pořádání. Jako
nejpravděpodob-
nější varianta bu-
doucnosti areálu

Bezruč se nabízí jeho převod do
majetku Statutárního města Ostra-
va, respektive obvodu Slezská
Ostrava. Zatím se jedná o pozem-
ky a inženýrské sítě. Dá se předpo-
kládat, že po realizovaných opra-
vách památkově chráněných bu-
dov a dokončení demolic objektů
bývalých koupelen (není ve správě
DIAMO, s. p.) a vybudování no-
vého kruhového objezdu u vjezdu
do areálu, bude tato lokalita pro
zastupitele atraktivní a obec pře-
vezme i opravené památky. VždyR
se jedná již o jedny z mála pamá-
tek, které připomínají bohatou
hornickou tradici Slezské Ostravy,
kde bylo dobývání černého uhlí

zahájeno již v druhé polovině 18. století.
Navíc trojice památkově chráněných bu-
dov s těžní věží tvoří nepřehlédnutelnou
dominantu celé Ostravy.

Ing. Jalůvka Libor, MBA
vedoucí odboru přípravy a realizace

útlumu, o. z. ODRA Ostrava

Ve dnech 27. – 30. 11.
2014 byli členové Hornické-
ho spolku ze Stříbra a Nada-
ce Landek pozváni hor-
nickými kamarády z černou-
helné pánve v oblasti města
Rybnik, cca 45 km od hranic
k „41. Spotkanie Gwarkow
RZRG“. Čekalo nás velmi
vřelé a milé přijetí s boha-
tým programem. Osobně se
nám věnoval ředitel firmy
„SITG przy Rybnicki Zakla-

danie Robót
Górniczych“ se
svojí manželkou
a kamarády. Čeka-
la nás návštěva
hornického skan-
zenu ve Vieličce
u Krakowa, hrad
polských králů
Wawel a večerní
centrum města
s centrální tržnicí.
Další velkou akcí
z programu byla
návštěva černou-
helného dolu
v Zabrze, kde sfáráte 300 m hluboko
a kde vlastní prohlídka trvá 3 hodiny.
Každý večer se konalo posezení s ka-
marády. Sobotní program byl velmi

našlapaný a zakončený 41. setkáním
horníků, kde se nemohou účastnit že-
ny, a proto je pro ně připraven jiný
program. Mohu-li osobně konstatovat,
již dlouho jsem neviděl podobnou hor-
nickou akci připravenou na tak vysoké
a společensky kvalitní úrovni. Samo-
zřejmostí je v této oblasti osobní účast
všech starostů okolních měst. Pevný
program večera trval 6 hodin. Naše
česká delegace byla přijata holdem
a s velkým očekáváním. Do průběhu
večera není možno nijak vstupovat ne-
bo zasahovat. Až na konci programu
jsme dostali příležitost si zazpívat čes-
kou hornickou píseň „Kamarádi, dolů
sfárejme“. Bu^ na nás byli připraveni,
anebo se spontánně přidal celý sál, ale
Poláci znají perfektně tuto naši písnič-
ku. Předsednictvu Gwarků jsme předa-
li upomínkové hornické dary, které ur-

čitě dotyčné potěšily. Předběžně jsme
pozváni za rok opět.

Zdař Bůh!
Karel Neuberger

Ztužující ocelový prstenec na fasádě po opravě

Po opravě

Opravy památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Petr Bezruč v Ostravě byly ukončeny

Těžní budova jámy Terezie před  opravou

managementu podle ČSN EN 14001
s platností pro oddělení laguny střediska
Povrch. Certifikačním a současně audi-
torským orgánem je v obou případech
společnost CSQ–CERT při České spo-
lečnosti pro jakost.

Audit systému managementu kvality
(QMS) proběhl v roce 2014 jako audit
dozorový. Cílem dozorového auditu je
ověřit, zda organizace průběžně plní
podmínky certifikace. Audit byl organi-
zován jako obvykle společně pro celý
státní podnik DIAMO. Návštěva audito-
ra v o. z. ODRA proběhla v úterý 7. října
2014. Ing. Horký přijel již rozhodnutý,

které útvary budou auditovány, a proto
i dokonale seznámený s problematikou
jejich činností. Auditorské otázky cílily
jak na plnění obecných požadavků
QMS, jako např. stanovení a následné
plnění cílů kvality či hodnocení efektivi-
ty prováděné údržby strojů a zařízení,
tak na konkrétní odborné zaměření audi-
tovaných zaměstnanců. Vzhledem k bo-
hatým auditorským zkušenostem Ing.
Horkého, jeho vysoké technické erudici
a mnohaleté praxi nejen ve strojírenství
a jaderné energetice snad neexistuje pro-
fese, která by mohla spoléhat na to, že se
auditor v dané odbornosti neorientuje.

Při auditu to však ani ne-
bylo třeba. Všichni audi-
tovaní prokázali, že zása-
dy kvalitního řízení znají
a uplatňují je v praxi.
S tímto konstatováním ta-
ké Ing. Horký seznámil
vedení odštěpného závo-
du ve svém závěrečném
hodnocení.

Cílem tzv. „recertifi-
kačního“ auditu je prově-
řit, zda organizace plní
podmínky stanovené nor-
mou, podle které byla
certifikována. To byl případ externího
auditu systému environmentálního mana-

gementu, který v o. z.
ODRA vykonala auditorka
Ing. Čiperová. Význam le-
tošního auditu byl umocněn
skutečností, že v mezidobí
od předchozího auditu do-
šlo ke změně předmětu
certifikace. Původní certifi-
kát, vystavený již v roce
2005 pro „Sanační činnosti
a Odvádění a čištění odpad-
ních vod“, byl s platností od
5. 11. 2013 nahrazen certifi-
kátem pro „Inženýrskou
činnost v oblasti sanačních
prací“. Důvodem změny

bylo ukončení provozu čistírny haldových
vod a její demolice a předání veškerých
sanačních činností, realizovaných v areálu
lagun Ostramo, externím dodavatelům.

Audit proběhl, stejně jako v minulých
letech, ve dvou dnech, 22. a 23. října.
Jeho program byl modifikován v soula-
du se změnou předmětu certifikace. Byl
zaměřen především na vlastní činnost
zaměstnanců oddělení laguny. Ing. Či-
perová nejprve detailně zkontrolovala
veškerou dokumentaci související se za-
vedeným systémem environmentálního
managementu (EMS). Konstatovala, že
předložené dokumenty jsou přehledné,

aktuální a plně vyhovují požadavkům
EMS. V další části auditu se auditorka
zaměřila na plnění jednotlivých prvků
normy ČSN EN ISO 14001. Ptala se mj.
na stanovení environmentálních aspek-
tů, hodnocení environmentálního profi-
lu, dodržování stanovených parametrů
sanačního procesu a komunikaci s doda-
vateli, orgány státní a veřejné správy
i s veřejností. Kromě toho prověřila též
plnění povinností vyplývajících z envi-
ronmentálních předpisů. Jako zkušená
lektorka v oblasti environmentální le-
gislativy při tom nejen auditovala, ale
i vysvětlovala a radila.

I v případě tohoto auditu obstáli audi-
tovaní se ctí. Při závěrečném jednání Ing.
Čiperová vyzdvihla silné stránky zavede-
ného EMS – komunikaci s veřejností,
odbornost pracovníků a konkrétní prová-
zanost i dalších pracovníků odštěpného
závodu s oddělením laguny a v souvis-
losti se změnou předmětu certifikace na-
vrhla zjednodušení některých postupů
EMS. Na závěr uvedla, že systém envi-
ronmentálního managementu, zavedený
v oddělení laguny, vykazuje shodu s po-
žadavky ČSN EN ISO 14001 a z tohoto
důvodu certifikačnímu orgánu doporučí
vydání nového certifikátu.

Ing. Lubor Veselý, vedoucí odboru
jakosti, kontroly a veřejných zakázek,

o. z. ODRA Ostrava
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