
Ve dnech 5. – 6. října 2016 proběhla v Příbrami konference Hornic-
ké sympozium, která navazuje na dlouholetou tradici hornického se-
tkávání odborníků na konferencích IQmining a Hornická Příbram ve
vědě a technice.

Na organizaci tohoto odborného setkání se podílel státní podnik
DIAMO a Český báňský úřad ve spolupráci s Těžební unií a Zaměst-
navatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

Vpředvečer slavnostního zahájení sympozia měli hosté možnost
zúčastnit se neformálního „welcome drinku“ v areálu dolu Anna, kte-
rý je součástí Hornického muzea Příbram. Mimo ochutnávky vín z vi-
ničných rekultivací na Mostecku si návštěvníci v doprovodu ředitele
muzea PaedDr. Josefa Velfla prohlédli některé expozice Hornického
muzea, včetně nově objeveného minerálu příbramitu.

Slavnostní zahájení samotného sympozia proběhlo 5. října 2016
v sále Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. Za organizátory akce
přítomné v sále přivítal a celou akci moderoval Ing. Jiří Mužák, Ph.D.,
z DIAMO, s. p., který po zaznění hornické hymny v podání Svato-
horských trubačů představil čestné předsednictvo sympozia a vzácné
hosty: Ing. Josefa Hájka, poslance Parlamentu České republiky,
Ing. Vlastimila Vozku, poslance Parlamentu České republiky,
Ing. Martina Štemberku, předsedu Českého báňského úřadu, Ing. Víta
Kaštovského, Ph.D., vrchního ministerského radu Ministerstva prů-
myslu a obchodu, Ing. Tomáše Rychtaříka, ředitele státního podniku
DIAMO, Ing. Pavla Fialu, předsedu představenstva Těžební unie,
Ing. Zdeňka Osnera, CSc., předsedu představenstva Zaměstnava-
telského svazu důlního a naftového průmyslu, prof. Ing. Jaroslava
Dvořáčka, CSc., pověřeného vedením Hornicko-geologické fakulty
Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a v neposlední
řadě na půdě domácí Ing. Jindřicha Vařeku, starostu města Příbrami.

Jako první pozdravili účastníky konference poslanci Parlamentu

ČR Ing. Hájek a Ing. Vozka. Oba velkou část své pracovní kariéry
strávili v hornictví, a i proto označili setkávání reprezentantů tohoto
oboru za důležité a ujistili přítomné, že ve zbytku volebního období
budou i nadále naslouchat podnětům, které ze strany odborné veřej-
nosti i institucí přijdou do sněmovny, a snažit se, aby tam hornický
hlas byl co nejvíce slyšet.

Ve městě Příbrami poté přivítal přítomné jeho starosta Ing. Vařeka,
který připomněl letošní výročí 800 let od první písemné zmínky
o městě a úzké sepjetí jeho historie s historií hornictví.

Vrchní ministerský rada MPO Ing. Kaštovský, Ph.D., v krátkosti
seznámil obecenstvo s některými úspěšnými aktivitami MPO a vlády
v průběhu minulého hornického roku, např. s rozšířením okruhu hor-
níků v nařízení vlády o stanovení důchodového věku, nařízením vlá-
dy o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restruk-
turalizací a útlumem činnosti organizací v insolvenci, aktuálně
s předložením návrhu novely zákona o zvláštním příspěvku horní-
kům. „V závěru bych chtěl vyzvednout úspěšnou iniciativu MPO
v prosazení úvěrového financování těžební společnosti OKD ve výši
700 mil. Kč na začátku srpna letošního roku, což umožnilo schválení
možnosti přípravy reorganizačního plánu věřiteli společnosti a insol-
venčním soudem, a stalo se tak základním kamenem pro pokračování
těžebních aktivit OKD a postupné, nikoliv náhlé, uzavírání některých
nekonkurenceschopných těžebních lokalit, postrádajících přístupné
ekonomicky těžitelné zásoby uhlí,“ ukončil svůj proslov pan minis-
terský rada.

Za přizvání k přípravě Hornického sympozia poděkoval předseda
představenstva Těžební unie Ing. Fiala a dále uvedl: „Chtěl bych říct,
že je třeba si uvědomit, že hornictví není jenom uhlí, ale že hornictví
je stále ve větší míře i těžba ostatních nerostných surovin, které pod-
miňují rozvoj všech dalších oborů, a proto je potřeba, abychom vy-

tvořili takové předpoklady, abychom tyto suroviny mohli získávat,
mohli používat, a tím zajistili i rozvoj dalších oborů. Přeji, aby se to-
muto sympoziu podařilo definovat základní problémy, na kterých by-
chom v mezidobí měli všichni pracovat, abychom je dotáhli k nějaké-
mu zlepšení.“

O připravenosti podílet se i nadále na organizování setkávání od-
borníků v oboru hornictví ujistil ve svém slově i předseda představen-
stva ZSDNP Ing. Osner, CSc., který vzpomněl na přípravu minulých
ročníků Hornické Příbrami ve vědě a technice. Dle jeho slov pokládá
za důležité setkávání a spojení lidí, kteří v oboru pracují, a definování
a řešení problémů, které obor hornictví přináší.

Prof. Ing. Dvořáček, pověřený vedením Hornicko-geologické fakul-
ty VŠB-TU Ostrava, se v proslovu zamyslel nad vývojem hornictví,
jemuž se musela přizpůsobit i struktura VŠB, ale i odborné konferen-
ce: „Jsem přesvědčen, že odpradávna hornictví ve svém vývoji sleduje
určitý cyklický charakter, kdy se střídají období růstu s obdobím stag-
nace, pádu. Takový poslední významný pokles jsme zažili na počátku
90. let v souvislosti s útlumem hornictví, uzavíráním dolů, likvidací,
zahlazováním následků hornické činnosti. Pro HGF bylo štěstí, že řa-
du z těchto činností prováděl s. p. DIAMO, se kterým jsme mohli spo-
lupracovat, získávat informace, řešit společné problémy, zkoumat tyto
procesy, kterým v minulosti nebyla věnována velká pozornost. Těžiště
se předtím spíše soustředilo na rozvoj hornictví, rozvoj těžby apod.
Nicméně já si dovoluji tvrdit, že se ten trend obrací, že hornictví jako
takové se od toho pomyslného dna odrazilo a začíná stoupat nahoru.
Svědčí o tom i materiál Evropské komise, který zdůrazňuje nutnost
využití domácí surovinové základny. Ukázalo se, že produkce nerost-
né komodity, zajišNovaná jedním nebo několika málo státy, jako je to
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u jódu, lithia, grafitu, je ze strategického a ekonomického hlediska ne-
bezpečná. O vzestupu hornictví svědčí i úspěšná činnost řady lomo-
vých podniků v soukromých rukou, zejména produkujících stavební
suroviny. Svědčí o tom těžba ropy, zemního plynu. A z hlediska nás,
jako fakulty, svědčí o tom granty, které na hornictví zaměřené projek-
ty dostáváme. Jsem přesvědčen, že do budoucna zůstane HGF vý-
znamným centrem přípravy kvalifikovaných báňských pracovníků, že
zůstane významným výzkumným centrem využívajícím moderní pří-
stroje, které jsme v rámci těch projektů získali a které jsou v řadě pří-
padů velmi finančně náročné a unikátní.“

Po úvodních zdravicích čestných hostů následoval první blok před-
nášek. Stav hornictví v Čechách zhodnotil předseda ČBÚ Ing. Štem-
berka, který ve své přednášce označil za velice obtížný úkol posoudit
tuto problematiku objektivně: „Protože právě většinový postoj naší

společnosti k hornictví a z něho pramenící politická rozhodnutí spolu
s přístupem k ochraně životního prostředí se nejvíce podílí na rostou-
cím pocitu beznaděje a bezmoci každého, kdo chce hornickou činnost
u nás provádět. Když k tomu připočteme krizi těžby černého uhlí,
rozhodnutí o útlumu těžby uranu, ekonomické těžkosti při těžbě ropy
nebo pro mnohé nenaplněná očekávání z prolomení limitů těžby hně-
dého uhlí, je nasnadě názor, že naše hornictví je v neutěšeném stavu.
Historie nás učí, že tento názor není správný. Již dnes existují okol-
nosti vzbuzující naděje do budoucna. Těžba hnědého uhlí ani zdaleka
nekončí, těžba neenergetických surovin se pozvolna rozvíjí. Vzrůstá
zájem o těžbu lithia.

O nezbytnosti hornictví pro rozvoj společnosti svědčí také postoj
vyspělých zemí a Evropské unie k zajišNování surovin v budoucích le-
tech. Kdo jen trochu sleduje zprávy z tohoto sektoru ekonomiky, ví,
o čem mluvím. Bohaté státy již několik let kupují těžební práva k lo-
žiskům nerostů v chudších zemích, aby si zajistily surovinovou zá-
kladnu pro svůj průmysl. Na stejný problém je zaměřeno již 8 let sta-
ré Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Iniciati-
va v oblasti surovin – uspokojení kritických potřeb pro růst zaměstna-
nosti v Evropě“. Je škoda, že tyto názory zatím nenalezly větší ode-
zvu v naší společnosti.

Věřím proto, že ani české hornictví na tom není špatně, jen se na-
chází poblíž spodní amplitudy historického vývoje, který se v nepra-
videlných cyklech opakuje a je ovlivněn ekonomickou situací, tech-
nickým a společenským vývojem a potřebami společnosti. Z historie
se dá vysledovat, že tento vývoj nikdy nebyl přímo ovlivňován roz-
hodnutími vládců ani kvalitou zákonů, ale vždy jen společensko-eko-
nomickými vlivy, které lze jen obtížně předvídat nebo řídit.“

Sedmdesátiletý vývoj uranového průmyslu na našem území spolu
s výročím 50 let od založení účelové organizace UD Hamr připomněl
ve své prezentaci ředitel státního podniku DIAMO Ing. Rychtařík.

Historii a význam statistických údajů z oblasti těžby a dobývání
shrnula předsedkyně Českého statistického úřadu prof. Ing. Ritsche-
lová, CSc. Svou přednášku pojala netradičně a její větší část věnovala
připomenutí pracovního i životního jubilea významné osobnosti,
Ing. Stanislava Štýse, DrSc. Společně s předsedou Českého báňského
úřadu mu paní předsedkyně pogratulovala, předala symbolické dary
a poděkovala za 60 let, které Ing. Štýs, DrSc., zasvětil problematice

těžby a rekultivacím následků po ní: „Domnívám se, že právě při této
příležitosti se sluší připomenout některá důležitá fakta, dokreslující
celoživotní profesní působení pana Ing. Stanislava Štýse, DrSc. Sta-
nislav Štýs je lesním inženýrem, vědeckým pracovníkem, vysoko-
školským učitelem, je držitelem autorizace pro posuzování vlivu na
životní prostředí a soudním znalcem v oboru čistota ovzduší, apliko-
vaná ekologie a životní prostředí. Především je ale člověkem, který
svou houževnatostí a odborným odhodláním je vzorem pro celou řadu
lidí v daném oboru, ale i mimo něj. Je mezinárodně uznávaným ex-
pertem na rekultivace po těžbě hnědého uhlí či na ochranu krajiny na-
rušené těžební činností. Čtyřicet let pracoval v rámci Severočeských
hnědouhelných dolů jako projektant, ale i realizátor rekultivací. Dok-
tor Štýs je rovněž typem člověka, jemuž jeho aktivity, zájmy a životní
poslání a elán snad nikdy nedovolí odejít do důchodu. Měla jsem tu
čest s ním spolupracovat při zakládání oddělení statistiky životního
prostředí na ČSÚ začátkem 90. let. V době, kdy jsem se dala na aka-

demickou dráhu, působil Stanislav Štýs na mnoha vysokých školách
u nás i v cizině, kromě jiného třeba i na čínské hornické univerzitě.
K naší ještě užší spolupráci pak došlo za mého působení na univerzitě
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na Fakultě životního
prostředí. Odborné kvality a celoživotní dílo Stanislava Štýse mají
velké nejen národní, ale i mezinárodní uznání. V roce 1996 obdržel
cenu ministra průmyslu, cenu Jiřího Agricoly od předsedy ČBÚ za
rozvoj rekultivací a hornictví, je nositelem ceny města Mostu, v roce
2011 získal cenu hejtmana Ústeckého kraje, v loňském roce připravil
výstavu fotografií pod záštitou pana prezidenta v tereziánském křídle
starého královského paláce Pražského hradu pod názvem Země zno-
vuzrozená. Výstavu o místech, která zničila těžba uhlí a která byla
opět rekultivována. Stálá expozice jeho fotografií je k vidění i ve
všech patrech věže přesunutého kostela Nanebevzetí panny Marie
v Mostě. Je autorem několika stovek odborných i popularizačních
prací, které byly vydány jak u nás, tak v Rusku, USA, Německu
a v řadě dalších zemí. Jedna z posledních publikací, na které jsem mě-
la tu čest se drobně podílet, nese název Proměny severozápadu. Kniha
je určitým zrcadlem celoživotního díla Stanislava Štýse. Je mnohdy
dechberoucím znázorněním toho, jak se krajina severních Čech do-
tčená těžebními aktivitami postupně pod vedením pana doktora Štýse
zotavovala a znovu nabírala na kráse. Měla jsem to štěstí, že jsem
v životě potkala celou řadu inspirativních osobností, a Stanislav Štýs
bezpochyby patří k těm nejvýraznějším.“

Ve slavnostním duchu program pokračoval i nadále. Ing. Štember-
ka předal zlatou pamětní medaili ČBÚ prof. Ing. Pavlu Prokopovi,
CSc., za přínos pro českou legislativu a řízení institutu hornictví Vy-
soké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Na závěr bloku
ředitel státního podniku DIAMO poděkoval Ing. Bc. Jiřímu Ježovi za
dlouholeté udržování hornických tradic v podobě konání předešlých
ročníků sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice.

Po slavnostním úvodu již následovaly bloky určené všem zájemcům
o aktuální informace z oborů souvisejících s hornickou činností, hor-
nickou historií počínaje, přes aktuální otázky báňské a další legislativy,
sanační a rekultivační technologie a budoucností hornické činnosti
konče. Zazněly kupříkladu přednášky: Hornické vzdělávání
(doc. JUDr. Alexander Király, Ph.D.), Možnosti získávání Li z nerost-
ných surovin a odpadů na území ČR (doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.), Hor-

ní právo v mezinárodních souvislostech (PhDr. JUDr. Vítězslav Urba-
nec, Ph.D.), Zpřístupňování důlních děl pro veřejnost a hornické mu-
zejnictví (Bc. Martin Přibil), 700 let od narození Karla IV. a báňské
podnikání v Čechách (PaedDr. Josef Velfl), Obnova krajiny po těžbě
nerostných surovin (Mgr. Tomáš Gremlica), Současná problematika
poznání, ochrany a využívání jeskyní (RNDr. Jaroslav Hromas) a další.

Hornické sympozium se stalo nejen odbornou platformou pro se-
tkání odborníků, ale též příležitostí k neformálním setkáním a rozho-
vorům ve společenské části sympozia.

Průběh sympozia, ale i jeho budoucnost zhodnotil předseda ČBÚ
Ing. Martin Štemberka: „Jsem rád, že se na přípravě témat podílely
oba zaměstnavatelské svazy v oblasti hornictví, za což jim tímto dě-
kuji. Jsem rád, že mezi účastníky byli zástupci z řad akademiků, stát-
ní správy, zaměstnavatelů i odborů, což zaručilo dostatečnou šíři dis-
kuse. Jak moc se nám podařilo naplnit všechny vytyčené cíle, je otáz-
kou pro účastníky. Pokud se sympozium ukáže jako přínosné, a já vě-
řím, že se to již prokázalo, rádi bychom jej v dvouletých intervalech
opakovali vždy na jiném místě. Začali jsme v Příbrami, právě z důvo-
du navázání na tradice.“

Prohlídka areálů Hornického muzea Příbram: 
Účastníci uvítacího „welcome drinku“ pořádaného 4. října 2016

v areálu dolu Anna, který je součástí Hornického muzea Příbram, si mě-
li možnost prohlédnout nově otevřené vzdělávací centrum s expozicemi
fotografií Miroslava Zelenky a plastik Michaela Šimka či zhlédnout pro-
mítání tematických dokumentů o muzeu a příbramském hornictví.

Program pokračoval na dole Vojtěch prohlídkou výstav Zmizelá
Příbram a Příbramit, kde nový minerál představil jeho objevitel
Mgr. Pavel Škácha, Ph.D., geolog muzea, dále šachetní budovy
a strojovny s parním těžním strojem Breitfeld & Daněk z roku 1889.
Následovala exkurze do strojovny dolu Anna s parním těžním strojem
Breitfeld & Daněk z roku 1914 a pro zájemce i jízda důlním vláčkem
260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Prokop
z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m) a jedné
z nejhlubších šachet ve střední Evropě.

První blok přednášek, zleva doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.,
Ing. Dušan Dokoupil a doc. JUDr. Alexander Király, Ph.D.

Svatohorští trubači zahajují Hornické sympozium
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Strojovna dolu VojtěchPřednáška PaedDr. Josefa VelflaRNDr. Vít Štrupl při přednášce
Inventarizace opuštěných úložných
míst těžebních odpadů v ČR

STRANA 2

Hornické sympozium 2016 v Příbrami



Po únorovém halovém fotbalovém
turnaji o Putovní pohár ředitele s. p.
DIAMO, o. z. TÚU, se nyní uskutečnil
fotbalový turnaj i na venkovním hřišti.
Dnem konání byl poslední den v měsíci
září a místem tradičně útulný fotbalový
stánek na Letné v Mimoni. Vzhledem
k nádhernému slunečnému počasí přišlo
i poměrně dost fanoušků, kteří hlasitě
a slušně fandili. Dokonce neházeli po
hráčích kelímky s pivem, a zřejmě z dů-
vodu blížícího se
výplatního termínu, ani
drobné mince. Hned na
úvod se musela vyřešit
neúčast týmu elektriká-
řů E-TEAM, přestože
jsme neměli žádnou
hlášku, že by někde do-
šlo k výpadku na elek-
trickém zařízení. Do
turnaje tedy vstoupily 4
týmy, a to TORNÁDO
CHÚ, NDS ML, SVRT
a VOKURKY. Hrál
každý s každým a hrací
doba se upravila na 2x
10 minut.

Hned v prvním utkání
VOKURKY více než
poločas trápily favori-
zovaný tým TORNÁDO CHÚ, když se
dostaly do vedení 2:0. Potom se začala
projevovat zkušenost a kvalita hráčů
TORNÁDO CHÚ a utkání dokonale
a zaslouženě otočili ve svůj prospěch,
když celkovým skóre 5:2 získali první 3
body do tabulky turnaje. Potom na sebe
narazily týmy SVRT a NDS ML. Ko-
telníci z týmu SVRT začali utkání lépe
a oslabeným NDS ML dali rychlé dva
góly. Ti se ale nevzdali a naopak zatopi-
li kotelníkům, když dokázali manko
smazat a skóre srovnat. I v tomto utkání
branky padaly a důkazem bylo opětovné
vedení týmu SVRT 4:2, na což už nedo-
kázal tým NDS ML zareagovat a pouze
snížil porážku na 3:4.

Než stačil tým NDS ML vydýchat
těsnou porážku, už tady měl dalšího
soupeře, TORNÁDO CHÚ. Tady se ješ-
tě víc projevilo to, že hráči NDS ML ne-

měli hráče na střídání a hráli bez klasic-
kého brankáře. Prostě ho ani jeden ne-
dokázal plně nahradit, a tak si i díky své
kvalitě došel tým TORNÁDO CHÚ pro
zaslouženou výhru 4:0.

V dalším utkání na sebe narazily tý-
my SVRT a VOKURKY, které se opět
snažily zaskočit favorita sympatickým
výkonem. To se jim poločas dařilo,
a i když prohrávaly 1:2, stále bylo utká-
ní otevřené. Nakonec ale tým SVRT ne-

ponechal nic náhodě a dovedl utkání do
vítězného konce se skóre 4:1.

Po čtyřech odehraných zápasech tedy
bylo jasné, že šestibodové týmy SVRT
a TORNÁDO CHÚ si to následně roz-
dají o celkové prvenství. V mírné výho-
dě byl tým TORNÁDO CHÚ, kterému
stačil k obhájení trofeje i nerozhodný
výsledek. Je nutno podotknout, že ale
právě TORNÁDO CHÚ šlo do finále
oslabené o dvě své opory a nemělo hrá-
če na střídání. I tak bylo utkání dlouho
vyrovnané. Nakonec se do vedení dostal
tým SVRT a měl i další šance. Jak už
ale bývá zvykem, stále ve fotbale platí
heslo „NEDÁŠ – DOSTANEŠ“ a to se
potvrdilo i v tomto utkání. Když už se
zdálo, že si jdou kotelníci pro vítězství
v turnaji, zhruba 3 minuty před koncem
se podařilo týmu TORNÁDO CHÚ vy-
rovnat a v tuto chvíli byl zase pohár

v jejich držení. Jenže se hraje do posled-
ní minuty a kotelníci prokázali bojovné-
ho ducha v týmu, když asi minutu před
koncem dokázali vstřelit vítězný gól,
a pak už si výhru 2:1 nenechali vzít.
Tímto dokázali po zisku Putovního po-
háru z haly získat i Putovní pohár
z venkovního hřiště a stali se v roce
2016 králi fotbalu s. p. DIAMO, o. z.
TÚU. Nezbývá nic jiného, než jim k to-
muto titulu pogratulovat.

V posledním utkání
turnaje proti sobě na-
stoupily týmy NDS ML
a VOKURKY. Byly to
týmy, které dosud ne-
získaly ani bodík, a ve
hře bylo nejen třetí mís-
to, ale i snaha týmu
VOKURKY, aby popr-
vé v historii těchto tur-
najů pokořil oslabený
tým NDS ML. Možná
tato motivace a šance
trochu hráčům „sváza-
la“ nohy a proti týmu
NDS ML se nedokázali
prosadit. Už během po-
ločasu bylo rozhodnuto,
když tým NDS ML
kontroloval vedení 4:1.

Nakonec třetí místo patří týmu NDS
ML po vítězství 5:2 a VOKURKY
skončily na 4. místě.

Po tomto utkání proběhlo vyhlášení vý-
sledků a předání Putovního poháru. Podě-
kování patří všem účastníkům turnaje za
předvedené výkony, kterými pobavili pří-
tomné diváky. Dále za korektní chování
vůči sobě na hřišti, kdy se neřešil jediný
problém a ani rozhodčí do hry nemusel
zasahovat. Takhle by to mělo vypadat.

Za organizátory Čeněk Holý
NDS ML, C 703, o. z. TÚU

Dne 16. října 2016 oslavil 90. naroze-
niny nestor světového hornictví a vzác-
ný člověk pan profesor Jindřich Lát. Již
od mladých let tíhnul k hornictví a ze-
jména k důlním strojům, v roce 1952
vystudoval Hornické inženýrství na
VŠB-TU Ostrava a poté nastoupil do
ostravských dolů, kde vykonával různé
provozní funkce, mimo jiné hlavního
inženýra na Dole Paskov. Mezi lety
1984 až 1992 vyučoval na HGF 
VŠB-TU Ostrava. V roce 1987 byl jme-
nován profesorem.

Za svůj profesní život publikoval na
150 příspěvků v odborných vědeckých
časopisech, je autorem či spoluautorem

mnoha vysokoškolských skript a učeb-
nic. Vychoval mnoho odborníků, do-
dnes pomůže radou či životním
moudrem. I v takto pokročilém věku ne-
ustále píše do časopisu Záchranář, vy-
dávaného HBZS Ostrava, a časopisu
Uhlí – Rudy – Geologický průzkum.

Vážený pane profesore, hornická
obec Vám tímto děkuje za obrovský
přínos pro české a světové hornictví
a přeje Vám vše nejlepší k narozeni-
nám!

Ing. Václav Dorazil, Ph.D.
absolvent HGF VŠB-TU Ostrava,

předseda Hornicko-historického 
spolku pod Ralskem

Mezi celkem sedmnáct osobností,
které dne 18. října 2016 obdržely od
města Příbrami stříbrnou pamětní me-
daili jako vyjádření úcty a poděkování
za jednotlivé individuální výkony
v nejrůznějších oblastech života
v Příbrami a za šíření dobré po-
věsti města, se zařadil i Ing. Vác-
lav Plojhar. Bývalý ředitel odštěp-
ného závodu Správa uranových
ložisek Příbram, DIAMO, s. p.,
byl oceněn za významný podíl na
odstraňování starých ekologic-
kých zátěží po uranové a rudné
těžbě.

Blahopřejeme k ocenění!
Slavnostní předání medailí

z rukou starosty města Ing. Jind-
řicha Vařeky se konalo v prosto-
rách příbramského Zámečku
v Galerii Františka Drtikola
a kromě Ing. Plojhara byly oce-
něny další výjimečné osobnosti
např. z oblasti kultury, školství,
sportu, zdravotnictví, záchran-

ných složek – spisovatel a grafik Jan
Čáka, ředitel Hornického muzea
PaedDr. Josef Velfl, bývalý předseda
báňského úřadu a propagátor hornic-

kých tradic na Příbramsku Ing. Miro-
slav ŠNastný a další.

Zdroj: Pavlína Svobodová, tisková
mluvčí MěÚ Příbram
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Vítězné družstvo SVRT

Prof. Ing. Jindřich Lát, DrSc.

Ing. Plojhar přebírá stříbrnou pamětní medaili z rukou starosty Příbrami Ing. Vařeky

Venkovní turnaj v malé kopané na o. z. TÚU

Dne 1. října 2016 opustil ve věku ne-

dožitých 91 let hornické a ostatní přá-

tele bývalý ředitel uranových závodů

a podniků

Ing. Miroslav Kolek, CSc.
Narodil se 9. listopadu 1925 v hornic-

ké rodině v Ostravě. V tomto městě

postupně získal základní a odborné

vzdělání v obecné škole, reálném

gymnáziu a Vysoké škole báňské.

S hornictvím byla spojena jeho celá

další profesní dráha. Po absolvování

VŠB v roce 1949 spojil svůj další život

s uranovým hornictvím. 

Nastoupil do funkce provozního inže-

nýra u Jáchymovských dolů Jáchymov

na dolech Svornost a Bratrství. Z JD

Jáchymov přešel v roce 1951 na JD Horní Slavkov, a to již do funkcí vedoucího

důlních závodů Ležnice a Zdař Bůh. V letech 1955 až 1960 byl ředitelem nej-

prve JD Trutnov, následně JD Dolní Rožínka. Od roku 1961 do poloviny roku

1965 byl ředitelem Geologického průzkumu UP v Příbrami. Poté přešel na

ÚSVTRS (pozdější GŘ ČSUP) nejprve do funkce výrobně technického náměst-

ka ředitele, v roce 1969 byl ředitelem pro kádrovou a personální práci. 

Od října 1969 až do odchodu do důchodu 31. března 1979 byl ředitelem VZUP

Kamenná. Během této doby se VZUP úspěšně rozšiřoval, z původního střediska

až na podnik se čtyřmi závody zaměřenými na výzkum, vývoj, jaderný pro-

gram, strojírenskou, automatizační a elektrotechnickou výrobu a další obory.

Za úspěchy v dlouholeté práci v uranovém hornictví obdržel mnohá vyzname-

nání, včetně nejvyšších státních.

Při tomto stručném přehledu nelze opomenout soustavné zvyšování odbornosti

dalšími formami studia, např. na Vysoké škole ekonomické v Praze, nebo vy-

pracováním dizertační práce pro obhájení odborné kandidatury. 

Domluvil se čtyřmi cizími jazyky. Tyto znalosti využil i v důchodu, který kro-

mě posledních dvou let prožil v Dobříši, při výuce jazyků nebo jako tlumočník

při zahraničních cestách místních organizací.

Mimořádnou pozornost věnoval Ing. Kolek, CSc., mezinárodnímu sympoziu

Hornická Příbram ve vědě a technice. S funkcí ředitele VZUP bylo v určité do-

bě spojeno předsednictví komitétu HPVT, při některých ročnících byl předse-

dou vědecké rady sympozia nebo předsedou hodnotitelské komise, a to i po od-

chodu do důchodu. Významně se podílel na přípravě monografie Rudné a ura-

nové hornictví České republiky, a to zpracováním některých kapitol a odborný-

mi korekturami celé uranové části. 

Neopomenutelná je i odborná publikační činnost, jak samostatná, tak v rámci

autorských kolektivů. Svými spolupracovníky, podřízenými a účastníky růz-

ných odborných jednání byl uznáván především pro fundovaný přehled v mno-

ha technických oborech a pro věcné a slušné jednání. Jeho všestranný rozhled

přesahoval do literatury, historie a dalších oblastí kultury. Zájem o dění v ura-

novém hornictví neztratil ani v poslední etapě života, kterou prožil v Domově

seniorů v Mladé Boleslavi. S návštěvami se ochotně podělil o bohaté životní

zkušenosti a vzpomínky.

Čest jeho památce!

Za bývalé spolupracovníky Ing. Vladimír Pruner

Významné životní jubileum prof. Ing. Jindřicha Láta, DrSc.

Ing. Václav Plojhar osobností města Příbrami

Ing. Kolek, CSc., v době vedení
závodu VZUP Kamenná

Na úplný závěr vás zveme na další
fotbalovou akci, kterou bude halový
fotbalový turnaj o Putovní pohár ře-
ditele s. p. DIAMO, o. z. TÚU, kona-
ný s největší pravděpodobností v so-
botu 18. 2. 2017 opět ve sportovní
hale ve Stráži pod Ralskem.



Hornicko-historický spolek Stříbro se
jako jeden ze dvou hornických spolků na
západě Čech resp. v Plzeňském kraji
snaží o trvalou připomínku slavné hor-
nické historie českých a moravských ze-
mí a hlavně stříbrského rudního revíru
jako nejstaršího v českých zemích s déle
než 800letou historií dobývání stříbr-
ných, olověných a zinkových rud. Je dů-
ležité uvědomit si, že nebýt dolů, Stříbro
by nikdy nebylo Stříbrem, tzn. městem
horním, městem královským, městem
svobodným, městem, kterým procházela
ve středověku středověká dálnice tzv.
„norimberská cesta“, městem bohatým,
které se několikrát muselo ze zasaze-
ných ran vzpamatovávat (velké požáry,
úpadek dolů, dobytí husity, dobytí ve tři-
cetileté válce). Stříbrské olovo se ve
středověku dováželo do Kutné Hory, do
Jáchymova a k Rožmberkům do jižních
Čech, jako přísada při hutnění stříbra.
Posléze na přelomu 18. a 19. století bylo
stříbrské ložisko hlavní zásobárnou olo-
va pro rakousko-uherskou armádu za
války s Napoleonem.

Cílem spolkového snažení je vytvořit
postupně expozici, ve které budou vysta-
veny některé hornické uniformy, hlavně

z 19. století, doby pokroku, století vyná-
lezů, století průmyslové výroby, se kte-
rou úzce souvisí dobývání nerostných su-
rovin na našem území. Do vznikající ma-
šinérie Rakouska-Uherska se začleňují
české země jednoznačně díky svému ne-
rostnému bohatství. V té době vznikají
na našem území velké báňské podniky
(uhlí, železárny, hutě). V roce 1807 byl
vydán Předpis pro hornické uniformy
všech horních úředníků milostivě schvá-
lený Jeho c. k. Veličenstvem a uniforma
horního úředníka byla jako symbol
zvláštní milosti povýšena na čestný ob-
lek. Pravidla pro nošení stejnokroje se
několikrát měnila (1849, 1889, 1891).

Stříbrský spolek inicioval nejprve vý-
robu kopií dvou hornických uniforem
z roku 1814, které byly zhotoveny po-
čátkem roku firmou Velebný, s. r. o.,
Ústí nad Orlicí za finanční podpory Na-
dace Landek Ostrava. Po dohodě s ředi-
telem Městského muzea ve Stříbře byly
v expozicích muzea s hornickou temati-
kou umístěny dvě skleněné vitríny (skří-
ně) s figurami a těmito dvěma báňskými
uniformami.

V srpnu 2016 převzal Hornický spo-
lek ve Stříbře od firmy Velebný další

dvě vyrobené dobové uniformy báň-
ských úředníků z roku cca 1840.

Exponáty obohatí expozice Hornické-
ho spolku ve Stříbře a zároveň Městské-
ho muzea ve Stříbře. Může to být jedna
ze zajímavostí, která přitáhne do našeho
města návštěvníky. Tento typ báňských
uniforem doposud nebyl v žádné odbor-
né literatuře popsán. Hornický spolek
bude první, kdo tento typ uniforem
představí veřejnosti.

Na existenci úřednických stejnokrojů
si dneska již vzpomene málokdo, pro
dnešní generace je to již skoro něco ne-
představitelného. Asi jde opravdu jen
o to, že dnešní demokratická společnost
jakékoli uniformování nesnáší a bere ho
na vědomí jen v nezbytných případech
jednotlivých povolání (např. letectví, ar-
máda, policejní sbory, hasiči, myslivci
apod.). Doba, kdy úředníci, i ti báňští,
nosili na límci vyznačenou výši svého
platu a vzdělání, patří možná bohužel
nenávratně minulosti.

Dnešní báňští úředníci bohužel hornic-
ké uniformy běžně nenosí, jen při slav-
nostních příležitostech, a to jen někteří.

Karel Neuberger
Hornicko-historický spolek Stříbro

Ing. Stanislav Štýs, DrSc., ročník
1930, je rekultivátor, krajinný ekolog
a v neposlední řadě též fotograf. V roce
2015 proběhla v Praze na Pražském
hradě výstava jeho fotografií Země zno-
vuzrozená a k ní byla vydána kniha stej-
ného názvu.

Kniha samotná má velký formát, 156
stran, 17 obrázků, 19 grafů, 12 tabulek

a hlavně 227 převážně barevných foto-
grafií, které většinou ukazují, jak se
z bývalých uhelných velkolomů postup-
ně stávala rekultivovaná krajina, což je
desetiletí trvající proces. Nechybí např.
velkoformátový snímek zachycující těž-
bu, na němž vidíme nahoře světlou
skrývku a dole tmavé hnědé uhlí, těžené
obřími mechanismy. Také zde najdeme
různé fotografie fauny, jež našla na vý-
sypkách svůj domov. Snímky zachycují
například divoké husy a muflony. Na
čtyřech fotografiích je vidět původní
mostecké náměstí focené z Hněvína
(1960), stejné území těžené lomem Le-
žáky (1982), jeho prvotní napouštění
vodou (2010) a zarůstání jezera lesna-
tým porostem (2014). Militantní ekolo-
gové sice budou dál mluvit o zničené
zemi, ale barevné snímky přesvědčivě
dokazují, že díky rekultivačním pracím
vzniká na Mostecku nová krajina, plná
jezer. Před několika roky jsem se byl
podívat nedaleko Ústí nad Labem na
cementaci vrtu, zabezpečujícího stěnu
oprámu na bývalém dole Chabařovice.
Prováděla ho tehdy naše firma, státní
podnik DIAMO. Dnes už je tam úplně
napuštěno jezero Milada.

Otto Hejnic

V novodobé historii Dolu Jeremenko
na tzv. vodní jámě už uběhlo víc než
15 let.

My, lidé, říkáme, že se jedná o jednu
generaci, protože v 15 jsme dostali ob-
čanský průkaz a cítili jsme se dospělí.

První roztočení důlních ponorných čer-

padel firmy KSB v hloubce 628 m pod po-
vrchem proběhlo 1. srpna 2001 v 9.53 hod.
Od této doby už čerpadla vyčerpala cel-
kem 73 425 819 m3 (sedmdesát tři miliónů
kubíků) důlní vody a každý další den při-
bývá k tomuto číslu více než 14 000 m3

důlní vody.
Dnes by už byla například z beskyd-

ské přehradní nádrže Šance naše čerpa-
ná voda přetékala přes hráz, protože ob-
jem této nádrže je 61,8 mil m3 vody. Ve
skutečnosti naše čerpaná voda putuje
v potrubí do asi 900 metrů vzdálené ře-
ky Ostravice, ještě v Ostravě se spojí
s řekou Odrou a ta končí v dalekém
Baltickém moři.

Místo původně plánovaných 4 ks čer-
padel byla nasazena a do provozu dána
jen dvě čerpadla o výkonu 1600 kW
a objemovém průtoku 170 l/s, při vý-
tlačné výšce 670 m. Čerpadla se pravi-
delně mění po dvouletém provozu, po-
kud nenastane porucha.

Od nákupu celkem pěti kusů těchto
ponorných čerpadel už uběhlo 22 let.
Odborným zacházením a pravidelnými
opravami ve výrobním závodě němec-
kého Homburgu se dosud daří řešit ne-
přetržité čerpání bez dalšího nákupu no-
vých čerpadel. Předpokládáme, že se
stávajícím stavem čerpadel, pokud ne-
dojde k nečekané poruše, vydržíme po
celou dobu životnosti vodní jámy Jere-
menko.

Na závěr je potřeba si popřát, aby plá-
novaný provozní režim probíhal v bez-
poruchovém provozu.

Miroslav Ševčík
úsek mechanika, o. z. ODRA
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Vystoupení Ing. Štýse, DrSc.,
na Hornickém sympoziu

Část trasy potrubí z Jeremenka do Ostravice

Jeremenko naplnilo Šanci

Země znovuzrozená – Stanislav Štýs

Stříbrský spolek představil historické
hornické uniformy 

Původní uniformy z roku 1814 a vyhotovené kopie 

Vzor z roku 1840, vpravo vyhotovená kopie 2016

VýpusI potrubím čerpané důlní vody do Ostravice
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