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Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,
Ing. Tomáš Rychtaøík

dovolte mi, abych Vás na prahu nového roku co nejsrdeènìji pozdravil, podìkoval Vám za práci odvedenou v roce 2016 a popøál
Vám i Vašim blízkým hodnì zdraví a pracovních i osobních úspìchù.
Zároveò mi dovolte, abych se na tomto místì již tradiènì ohlédl za rokem uplynulým.
Uplynulý rok se nesl ve znamení velmi významných jubileí,
z nichž bezesporu nejdùležitìjším bylo výroèí 70 let uranového prùmyslu v Èeskoslovensku resp. Èeské republice. Toto výroèí bylo jedineènou pøíležitostí vzpomenout na doby rozvoje a rozmachu našeho
podniku, na spolupracovníky, kamarády i celoživotní pøátele z oboru.
Dalším neménì významným jubileem bylo uplynutí 50 let od založení úèelové organizace Uranové doly Hamr. Také toto výroèí pøineslo
øadu zajímavých setkání, kdy bývalí i souèasní zamìstnanci zavzpomínali na léta prožitá „na uranu“. V minulém roce zároveò uplynulo
15 let od uzavøení Dolu Hamr I.
Významného milníku dosáhl v roce 2016 státní podnik DIAMO také v oblasti sanací. Na odštìpném závodu TÚU bylo v rámci sanace
cenomanu a turonu na Èeskolipsku dosaženo vyvedení milionté tuny
kontaminantù z cenomanské zvodnì zasažené technologickými roztoky po chemické tìžbì uranu na ložisku Stráž pod Ralskem. Výsledkem sanaèní èinnosti o. z. TÚU bylo také 40 tun uranu urèeného pro
další použití. V areálu Dolu Køižany I v roce 2016 nadále probíhala
rekultivace na ploše 21 ha. V areálu jámy è. 3 Dolu Hamr I a zlikvidované chemické úpravny byl provádìn postsanaèní monitoring.
Na lokalitách odštìpného závodu SUL pokraèovala rekultivace odkališt’, na kterých byla ve finálních sanaèních vrstvách dokonèena
plocha o výmìøe témìø 10 ha. V prosinci 2016 byl na o. z. SUL dokonèen také zkušební provoz zatím poslední zásadní úpravy technologie Èistírny dùlních vod Pøíbram II – dostavby sedimentaèních nádrží. Zintenzivnila se také spolupráce s obcemi pøi øešení otázky koncepce nakládání s odvaly na Pøíbramsku, kdy obcím byly na jednání
na konci roku 2016 pøedstaveny varianty øešení problematiky odvalù
a diskutována koncepce nakládání s odvaly.
Nejvýznamnìjšími sanaèními akcemi v lokalitì odštìpného závodu
GEAM byly v uplynulém roce likvidace bývalého dolu Jasan a èištìní
odkalištních vod. V rámci investièních akcí probìhla 2. etapa sanace odkalištì KI, drenáže, a 1. etapa, eluce, na iontové výmìnì na CHÚ Dolní
Rožínka. Také pokraèovaly práce v dùlní èásti odvodòovací štoly R3.
V pùsobnosti odštìpného závodu ODRA bylo na sanaèní lokalitì
laguny OSTRAMO zajištìno pokraèování plnìní smlouvy o odstranìní nadbilanèních kalù. V rámci øešení této staré ekologické zátìže
pak probìhla v loòském roce øada jednání státní správy a samosprávy
pøedevším na téma sanace zemin. V Ostravì – Kunèièkách ukonèil
v listopadu 2016 odštìpný závod ODRA plánované opravy obou tìžních budov bývalého Dolu Alexander, v areálu dolu byla zároveò zrekonstruována a vybudována vodovodní a kanalizaèní sít. Státní podnik DIAMO byl nápomocen v øešení otázek souvisejících s útlumem

a zahlazováním tìžby na Karvinsku a je pøipraven stát se strategickým partnerem spoleènosti OKD.
V oblasti tìžby a odbytu uranového koncentrátu v roce 2016 byla
dotìžením ložiska Rožná ukonèena hlubinná tìžba uranu nejen v Èeské republice, ale v celé støední Evropì. Výroba uranu probíhala
v uplynulém roce nejen zpracováním rudy v o. z. GEAM, ale také
v rámci sanace chemické tìžby v o. z. TÚU Stráž pod Ralskem a pøi
èištìní dùlních vod v o. z. SUL Pøíbram. Rád bych podotknul, že veškeré závazky vyplývající ze smlouvy s ÈEZ, a. s., byly splnìny.
Stejnì jako v minulých letech i v roce 2016 provìøila chod státního
podniku DIAMO svou návštìvou celá øada významných osobností.
Pøedevším premiér Bohuslav Sobotka, který navštívil v kvìtnu 2016
odštìpný závod GEAM, a ministr prùmyslu a obchodu Jan Mládek,
který na odštìpném závodì ODRA zahájil stavbu separaèní linky na
odvale Heømanice a na odštìpném závodì GEAM fáral na Bukovì,
kde zkontroloval budování podzemního výzkumného pracovištì
(PVP) Bukov. Na tomto pracovišti je simulováno prostøedí a podmínky budoucího hlubinného úložištì s cílem prozkoumat vlastnosti
a chování horninového prostøedí a zároveò provìøit materiály, které
budou v budoucím provozu hlubinného úložištì používány. Státní
podnik DIAMO v této oblasti spolupracuje se Správou úložišt’ radioaktivních odpadù (SÚRAO). Ministr financí Andrej Babiš provedl
v èervnu 2016 kontrolu na odštìpném závodì TÚU, kde se zajímal
o fungování technologií na sanaci území po chemické tìžbì uranu.
V loòském roce také probìhla na pùdì státního podniku DIAMO
rozsáhlá kontrola Nejvyššího kontrolního úøadu, jejímž cílem bylo
provìøení systému poskytování, èerpání a používání penìžních prostøedkù urèených na zahlazování následkù hornické èinnosti za období let 2006–2015. Touto hloubkovou kontrolou se potvrdilo hospodárné nakládání s penìžními prostøedky a jejich vynakládání na stanovený úèel. Rovnìž se potvrdila funkènost celého systému zahlazování následkù hornické èinnosti (ZNHÈ), spolehlivost státního podniku DIAMO ve vztahu ke svìøeným finanèním prostøedkùm a jeho dùležitá úloha, jako silného partnera státu, pøi spolupráci na ZNHÈ.
Probìhla i øada pravidelných kontrolních èinností, souvisejících
s chodem podniku. Jako již tradiènì šlo napø. o monitoring jednotlivých složek životního prostøedí, radiaèní ochrany, kontroly bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, které rovnìž neshledaly žádná závažná pochybení.
V souladu se zákonem o auditorech byl ve státním podniku
DIAMO zøízen výbor pro audit, jehož hlavní náplní je dozorování postupu auditorských prací, vyhodnocování vnitøního kontrolního mechanismu a sledování rizik. Státní podnik DIAMO zaèal od
1. 7. 2016, v souladu se zákonem o registru smluv, zveøejòovat
smlouvy a objednávky ve veøejném registru smluv a do konce roku
2016 tak zveøejnil více než 600 smluv a objednávek.
Pøi hodnocení roku 2016 a výètu jubileí je tøeba zmínit i deset let
èinnosti Mezinárodního školicího støediska. Bìhem tìchto deseti let
se Mezinárodní školicí støedisko stalo svìtovì známým profesionálním tréninkovým centrem. Za deset let úspìšnì prošlo 43 rùznými
vzdìlávacími programy 83 úèastníkù v rámci projektù technické spolupráce Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni
(MAAE) s 253 úèastníky na základì komerèních kontraktù celkem
z 19 zemí svìta. A jen v loòském roce byly poøádány Mezinárodním
školicím støediskem dva kurzy pro celkem 33 úèastníkù.
Èinnost Mezinárodního školicího støediska se opírá, a i do budoucna se bude opírat, o spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni. Vedle již tradièní spolupráce s asijskými partnery (Èína, Mongolsko) se otevírá i další potenciální oblast budoucích aktivit v Latinské Americe, kdy se na pùdì Ministerstva prùmyslu a obchodu, za úèasti s. p. DIAMO, konalo setkání na téma „Tichomoøská aliance jako perspektivní trh pro èeské firmy v oblasti energetiky, infrastruktury, životního prostøedí a zpracování vody“.
Jak je vidìt, èinnost státního podniku DIAMO byla v uplynulém
roce plná dùležitých a z historického hlediska významných milníkù,
u jejichž pøíležitosti probìhla øada významných akcí, které, mimo jiné, podpoøily informovanost široké veøejnosti o fungování státního
podniku v minulosti i pøítomnosti. V rámci jubilejního roku se státní
podnik DIAMO otevøel veøejnosti pøi dnech otevøených dveøí, které
probìhly na všech odštìpných závodech. Byla znovu obnovena tradice poøádání Hornického sympozia, které se stalo pøíslibem pro budoucí setkávání zástupcù všech institucí a firem pùsobících v oboru
hornictví. Tyto akce se setkaly s kladným ohlasem jak laické, tak pøedevším odborné veøejnosti.
Nadcházející rok 2017 bude stejnì jako ten uplynulý nároèný a plný dùležitých úkolù. Pøedevším bude zlomový pro odštìpný závod
GEAM, který si jednak pøipomene 60 let tìžby uranové rudy na Vysoèinì a v souvislosti s tímto výroèím vydá výroèní publikaci a zároveò uzavøe tìžbu uranu na ložisku Rožná. V oblasti Stráže budou

i nadále probíhat rozsáhlé sanaèní práce po chemické tìžbì a na ploše
po bývalém hlubinném Dole Hamr I bude slavnostnì otevøeno památné místo jako vzpomínka na všechny, kteøí dolem prošli. V oblasti lagun OSTRAMO pøedpokládáme dokonèení legislativního procesu na
odtìžení nadbilanèních kalù a na lokalitì Mydlovary budou i nadále
probíhat rekultivace odkališt’, pøi kterých je plánováno dokonèení
prací na ploše cca 9 ha a na Pøíbramsku bude i nadále pokraèovat
úzká spolupráce s obcemi pøi øešení problematiky nakládání s odvaly.
Z výše uvedeného je patrné, že státní podnik DIAMO je aktivní
v mnoha oblastech, díky èemuž zùstává i nadále stabilním partnerem
jak pro stát, tak i pro mnohé domácí i zahranièní spoleènosti.
Pøedevším díky celoroèní práci všech zamìstnancù státního podniku
mohu øíci, že uplynulý rok hodnotím jako úspìšný, za což všem patøí
velký dík. Podìkování bych také rád vyjádøil našemu zakladateli, Ministerstvu prùmyslu a obchodu, dále pak Ministerstvu financí a dalším
orgánùm státní správy a samosprávy a obcím dotèeným naší èinností
za spolupráci a podporu. Dìkuji také všem, kteøí pøispìli k tomu, že
v roce 2016 bylo možné oslavit již 70 let existence našeho podniku.
Na prahu nového roku pøed námi stojí mnoho nároèné práce a my
musíme dokázat, že státní podnik DIAMO má své pevné místo v Èeské republice jak v oblasti hornictví a sanaèních prací, tak v plnìní dalších úkolù, kde je nezbytná úloha stabilní státní spoleènosti.
Ing. Tomáš Rychtaøík
øeditel státního podniku

Setkání zaměstnanců ŘSP
Na prahu posledního pøedvánoèního týdne se, jako každým rokem,
sešli pracovníci øeditelství státního podniku DIAMO, aby zhodnotili
uplynulý rok. Všem pøíchozím øeditel státního podniku Ing. Tomáš
Rychtaøík osobnì podìkoval za práci odvedenou v roce 2016, popøál
k Vánocùm a do nového roku a každé ženì vìnoval kvìtinu. Následnì pøedal slovo jednotlivým námìstkùm, aby zhodnotili uplynulý rok
z pohledu svých úsekù. Námìstkynì øeditele s. p. pro ekonomiku
a personalistiku Ing. Jitka Prstková shrnula èinnost ekonomického
útvaru, Ing. Marian Böhm, námìstek øeditele s. p. pro výrobu, se zamìøil na vyhodnocení tìžby uranu z pohledu výroby, pøipomnìl, že
s koncem roku 2016 konèí hlubinná tìžba uranu v Èeské republice,
a vyzdvihl, stejnì jako pozdìji také námìstek pro ekologii a sanaèní
práce Ing. Antonín Maršálek v rámci bilancování èinností probìhlých
na jeho úseku, závìr kontroly Nejvyššího kontrolního úøadu, který
jasnì øíká, že systém zahlazování následkù hornické èinnosti je funkèní. Kontrolou nebylo zjištìno neúèelné èi nehospodárné užití penìžních prostøedkù. V závìru svých vystoupení podìkovali jednotliví námìstci všem pøítomným za odvedenou práci a popøáli pøíjemné prožití vánoèních svátkù a úspìšný nový rok. Na vystoupení námìstkù navázal øeditel státního podniku, který shrnul a okomentoval nejdùležitìjší akce uplynulého roku provádìné na jednotlivých odštìpných závodech, znovu vyzdvihl výsledek kontroly NKÚ a vyjádøil také spokojenost s tím, jak dùstojnì se státní podnik DIAMO vypoøádal
s oslavami 70. výroèí uranového prùmyslu. V závìru podìkoval všem
zamìstnancùm za celoroèní práci a pøipomnìl, že na prahu nového
roku pøed námi opìt stojí mnoho nároèných úkolù, se kterými se musíme vypoøádat.

Ing. Tomáš Rychtaøík pøedává
kvìtinu RNDr. Olze Luskové
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Mezinárodní školicí středisko – 10 let v provozu
Mezinárodní školicí støedisko World
Nuclear University – School of Uranium Production (WNU SUP) bylo založeno v roce 2006 a je provozováno
státním podnikem DIAMO pod patronací World Nuclear University v Londýnì.
Støedisko rozvíjí a prezentuje výukové
programy zamìøené na profesní trénink
ve všech aspektech produkce uranu, tj.
od prùzkumu ložisek, tìžby rùznými dobývacími metodami, pøes úpravu uranových rud, ochranu životního prostøedí
a zdraví pracovníkù, až po zahlazování
následkù po tìžbách.
Èinnost støediska se opírá pøedevším
o souèinnost s Mezinárodní agenturou
pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni, která v rámci technických projektù
spolupráce, zejména se zemìmi rozvíjejícími uranovou tìžbu, vysílá posluchaèe na dlouhodobé stáže a školení, popø.
na specializované vìdecké návštìvy.
V roce 2016 oslavilo Mezinárodní
školicí støedisko již deset let od svého
založení. Bìhem tìchto deseti let se Me-

zinárodní školicí støedisko stalo svìtovì
známým profesionálním tréninkovým
centrem. Za deset let úspìšnì prošlo
43 rùznými vzdìlávacími programy
83 úèastníkù v rámci projektù technické
spolupráce MAAE a 253 úèastníkù na
základì komerèních kontraktù celkem
z 19 zemí svìta.
Souèástí práce Mezinárodního školicího støediska je i propagace a prezentace státního podniku DIAMO na mezinárodním poli. V kvìtnu roku 2016 probìhl v Hamburku 47. výroèní meeting jaderné technologie (47th Annual Meeting on Nuclear Technology). Státní podnik DIAMO byl Velvyslanectvím ÈR
v Nìmecku vyzván k úèasti na spoleèné
národní prezentaci spoleèností pùsobících v oblasti jaderné energetiky. Úèast
byla formou výstavních panelù a propagaèních materiálù. Za DIAMO, s. p.,
byli pøítomni dva zástupci, RNDr. Jan
Trojáèek a Ing. Lubomír Machuèa.
K 1. èervenci 2016 došlo ke zmìnì ve
vedení Mezinárodního školicího støedis-

Úèastníci technického setkání MAAE ve Vídni

ka. Dlouholetý vedoucí støediska
RNDr. Jan Trojáèek odešel do dùchodu
a do vedení WNU SUP byl jmenován
Ing. Jiøí Mužák, Ph.D., do té doby vedoucí Oddìlení matematického modelování
státního podniku DIAMO, odštìpného
závodu Tìžba a úprava uranu. Ing. Jiøí
Mužák, Ph.D., byl zároveò jmenován
i do vedení novì zøízeného Odboru mezinárodní spolupráce ØSP DIAMO, s. p.
Ve druhé polovinì roku 2016 byly
Mezinárodním školicím støediskem poøádány dva kurzy. První byl tøítýdenní
Studenti v uèebnì WNU SUP

pro 15 akademických pracovníkù Východoèínské technologické univerzity
(East China University of Technology)
se sídlem v Nanchangu. Druhý pak trval
dva týdny a hostil celkem 18 pracovníkù
podnikù sdružených ve skupinì „Mining and Geology“ spadající do koncernu China National Nuclear Corporation
(CNNC) se sídlem v Pekingu.
V øíjnu 2016 se v sídle Mezinárodní
agentury pro atomovou energii ve Vídni
konal Technical Meeting on the Safety
of Uranium Production Using the in situ

Opravy areálu Dolu Alexander dokončeny
V listopadu roku 2016 ukonèil
odštìpný závod ODRA plánované opravy obou tìžních budov v areálu bývalého dolu Alexander v Ostravì–Kunèièkách. Vzhledem k tomu, že
se jedná o budovy prohlášené v roce
1993 za kulturní památky, byla realizace
oprav od jejich zahájení v listopadu
2015 pozornì sledována jak odbornou,
tak laickou veøejností. Samotné realizaci
oprav pøedcházela nároèná jednání
s pracovníky Národního památkového
ústavu, územního odborného pracovištì
Ostrava (dále NPU), a orgánem státní
památkové péèe pøi Útvaru hlavního architekta Statutárního mìsta Ostrava. Na
základì tìchto jednání byly zpracovány
zásady pro zadání projektové dokumentace. Bylo dohodnuto, že tìžní budova
jámy Alexander è. 1 bude opravena klasicky, tj. bude uvedena do stavu na poèátku útlumu tìžby v roce 1992, bez doplòování scházejících – znièených –
architektonických prvkù. Tìžní budova
jámy Alexander è. 2 bude, s ohledem na
množství dochovaných architektonických prvkù na fasádách, opravena do
Alexander è.2 pùvodní
stav pohled z jihu

stavu roku 1901, kdy byla postavena.
Souèástí projektové dokumentace musel
být i podrobný stavebnì historický prùzkum. Pro zpracování projektové dokumentace pro opravy byly využity i dobové fotografie dohledané v archivech
nebo poskytnuté NPU.
Zpracovaná projektová dokumentace
pak prošla pøísnou oponenturou na NPU
a, po zapracování vznesených pøipomínek, ještì zdlouhavým stavebním øízením i s ohledem na to, že se obì stavby
nacházejí v ochranném pásmu železnièní
dráhy. Po vydání stavebních povolení
a nároèném výbìrovém øízení, kde naštìstí zvítìzil zhotovitel, firma mající dostatek zkušeností s realizací oprav na kulturních památkách, byly zahájeny postupnì již samotné opravy. Nejprve se
v listopadu 2015 zaèala opravovat tìžní
budova jámy Alexander è. 2 a v èervenci
2016 i tìžní budova jámy Alexander è. 1.
Bìhem oprav tìžní budovy Alexander
è.2 byla provedena oprava støešních konstrukcí, výmìna krytiny, nátìry ocelových konstrukcí budovy, opravy oken
vèetnì výmìny vìtšiny sklenìných výpl-

ní, opravy kamenných soklù a zdiva
vèetnì jeho zpevnìní, opravy fasády
vèetnì doplnìní scházejících architektonických prvkù. Architektonické prvky –
vìžièky, balustrády, lizény a zuboøezy –
byly nejprve vyrobeny z polystyrenu, poté nainstalovány na budovu a po schválení odborníky z NPU teprve vyrobeny –
odlity z betonu – v dílnách zhotovitele.
Montáž tìchto prvkù, mnohdy vážících
i desítky kilogramù, na zdi i fasády budovy probíhala pod dozorem pracovníkù
NPU i projektanta. Velmi nároèné byly
štukatérské práce na fasádách budovy.
Unikátní bylo i restaurování fragmentù
dochované pùvodní výmalby v èásti tzv.
jižní ventilátorovny. Oprava tìžní budovy jámy Alexander è. 1 pak zahrnovala
nátìry ocelových prvkù konstrukcí budovy, opravy vrat a oken vèetnì výmìny
vìtšiny sklenìných výplní, opravy kamenných soklù a zdiva vèetnì jeho
zpevnìní, opravy fasády vèetnì štukatérských oprav dochovaných architektonických prvkù.
Samotné opravy pak prùbìžnì sledovaly desítky bývalých zamìstnancù dolu
Alexander a milovníkù památek z Ostravy i okolí. Bìhem oprav tìžní budovy
jámy Alexander è. 2, kdy se ruina postupnì mìnila v nádhernou budovu v zámeckém barokním stylu, se pro ni zaèal
používat název „Hornické Versailles“.
Dle vyjádøení dozorujících odborných
pracovníkù NPÚ byly opravy provedeny kvalitnì a na vysoké úrovni.
V roce 2017 je plánována oprava napojení severního a jižního køídla tìžní
budovy jámy Alexander è. 2, tzv. ventilátorovny, na vodovod a kanalizaci. Obì
èásti, které jsou stavebnì oddìleny od
vlastní tìžní budovy, lze poté využívat
jako ateliéry, galerie, kanceláøe nebo
skladové prostory.
Závìrem lze øíci, že obì tìžní budovy
spolu s dalšími památkovì chránìnými
objekty v areálu Alexander se staly
krásnou a zároveò dùstojnou dominantou mìsta Ostravy. Opravou obou památek na dole Alexander byly zároveò
ukonèeny opravy fasád všech památkovì chránìných objektù ve správì o. z.
ODRA.

leach (ISL) Method
(Technické setkání
o bezpeènosti produkce uranu s využitím metody podzemního vyluhování in
situ), kterého se, po
nominaci Státního
úøadu pro jadernou
bezpeènost, za Èeskou republiku zúèastnil Ing. Jiøí Mužák, Ph.D. Úèelem
technického zasedání
bylo posoudit a získat zpìtnou vazbu
Úèastníci kurzu pøi mìøení na kalibraèní základnì
k návrhu MAAE
bezpeènostní
zprávy o bezpeènosti produkce
uranu metodou
ISL. Setkání bylo
platformou pro
úèastníky k výmìnì informací
a sdílení zkušeností týkajících se
otázek, problémù
a pøístupù s ohledem na rozvoj
a zlepšení bezpeènostních hledisek pro pøezkoumání,
vývoj a øízení produkce uranu metodou
ISL.
Dlouhodobá
spolupráce
mezi
DIAMO, s. p., a nìmeckou firmou
WISMUT, GmbH, v oblasti výmìny
zkušeností pøi sanaci po tìžbì uranu
a èištìní dùlních vod v obou zemích pokraèovala i v roce 2016. Zaèátkem listopadu se ve Stráži pod Ralskem uskuteènilo pracovní jednání odborných skupin
zástupcù obou podnikù.
14. listopadu 2016 se na pùdì Minis-

terstva prùmyslu a obchodu konalo setkání na téma „Tichomoøská aliance jako perspektivní trh pro èeské firmy
v oblasti energetiky, infrastruktury, životního prostøedí a zpracování vody –
aktuální projekty“. Jednání iniciovala
Smíšená obchodní komora Èesko-tichomoøská aliance a zúèastnili se ho, kromì
zástupcù Ministerstva prùmyslu a obchodu, Ministerstva zahranièních vìcí,
Svazu prùmyslu a dopravy Èeské republiky a øady èeských firem, vèetnì
DIAMO, s. p., i velvyslanci zemí tvoøících Tichomoøskou alianci (Peru, Chile,
Mexiko a Kolumbie).
Èinnost Mezinárodního školicího
støediska se i do budoucna bude opírat
o spolupráci s Mezinárodní agenturou
pro atomovou energii ve Vídni, pro kterou budou i nadále poøádány kurzy, vìdecké návštìvy a workshopy v rámci
projektù technické spolupráce. Vedle již
tradièní spolupráce s asijskými partnery
(Èína, Mongolsko) se otevírá i další potenciální oblast budoucích aktivit v Latinské Americe.
Ing. Jiøí Mužák, Ph.D., vedoucí
odboru mezinárodní spolupráce, ØSP

Z historie Dolu Alexander

vždy vlastní dodávkou spoleèností Severní dráha Ferdinandova, což snižovalo vlastní náklady na jednotlivé stavby.
Cihelna se nacházela u tehdejšího dolu
Jiøí v Moravské Ostravì, dnešní ulice
Cihelní, s roèní kapacitou 6 000 000 ks
cihlových jednotek.
Tìžba uhlí na dole Alexander byla
zapoèata roku 1898 a ukonèena v roce
1992. Uhlí vydobyté v dùlním poli dolu
Alexander bylo tìženo na povrch jámou
Alexander è. 1 do konce roku 1926, kdy
byl dùl slouèen s dolem Hermenegild
(Zárubek). Od roku 1927 byla tìžba
pøevážena v podzemí na dùl Hermenegild. Nejvìtší roèní tìžby – 305 000 tun
– dosáhl dùl Alexander v roce 1916.
Nejvyšší poèet zamìstnancù – 1191 –
mìl dùl v roce 1921. V letech 1993
a 1994 byly na základì vyhlášeného
útlumového programu zlikvidovány –
zasypány – obì jámy (Alexander è. 1
a Alexander è. 2) a poté provedena demolice nevyužitelných objektù. Využitelné objekty a pozemky byly postupnì
pøevedeny na nové subjekty.
Ing. Libor Jalùvka
odbor pøípravy a realizace útlumu
o. z. ODRA
Foto: Jiøí Hladík

Dùl Alexander, pùvodnì patøící
k dùlnímu majetku Severní dráhy Ferdinandovy, byl založen v roce 1896 v obci Malé Kunèice, pøejmenované v roce
1925 na Kunèièky. Dùl Alexander se
nachází u stejnojmenné stanice Ostravsko–frýdlantské dráhy, pøi tzv. „Mlýnském potoku“, nedaleko hornické kolonie nazvané Stará osada. V rámci nového dolu Alexander byly vyhloubeny
dvì jámy – tìžní jáma Alexander è. 1
a výdušná jáma Alexander è. 2 – vzdálené od sebe 100 m. Celková rozloha
dolu èinila 247 ha. Jméno získal dùlní
areál po Alexandru markrabìti Pallavicinim, jenž byl v letech 1888–1910
pøedsedou správní rady Severní dráhy
Ferdinandovy. Názvy vìtšiny jam ve
vlastnictví spoleènosti Severní dráhy
Ferdinandovy byly odvozeny od køestních jmen vedoucích pøedstavitelù této
spoleènosti sídlící ve Vídni. Dùl byl postaven na „zelené louce“, v tzv. zámecké kompozici. Budovy a zejména fasády tìžních budov byly velmi zdobné, se
spoustou architektonických prvkù,
z nichž se mnohé dochovaly do dneška.
Veškeré pùvodní budovy tehdejšího dolu Alexander byly zdìné a cihly byly

Alexander è.2 pohled z jihozápadu
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jící nepøíznivý vývoj cen uranu
na svìtových trzích. V prùbìhu
Uranová skupina posledních 5 let cena uranu klespokraèovala v disku- la o 30 % na 23,8 USD/lb U3O8
zi otevøené již na mi- (Spot price 09/2016).
nulém
zasedání
Zprávu o aktivitách a informak problematice rede- ce Euratom Supply Agency prefinování nekonvenè- zentoval zástupce Evropské koních zásob uranu mise pan Dariusz Kozak (ESA).
a otázce reportingu Ze zprávy, mimo jiné, vyplývá,
zásob in situ versus že v souèasné dobì je ve 14
vytìžitelných zásob èlenských zemích Evropské unie
a výtìžnosti. V rámci (EU) v provozu 128 jaderných
pøípravy a další opti- reaktorù, 4 jaderné reaktory
malizace
procesu (Finsko, Francie, Slovensko)
Vstup k reaktotoru
sbìru a zpracování jsou ve výstavbì a nové projekty
dat pro pøíští publi- by potenciálnì mohly být zahákaci Uranium: Re- jeny v Bulharsku, Èeské republice, Finsku, Maïar- šenosti více než 600 úèastníkùm, zejména z rozvosources, Production sku, Polsku, Rumunsku a ve Velké Británii. Zatím- jových zemí. Pro rok 2017 jsou plánovány následuand Demand byly co globálnì roèní poptávka po uranu postupnì jící technické meetingy:
upøesnìny nìkteré stoupá, v EU se pohybuje okolo 16,7 kt a do roku • IAEA–UMREG 2017 (Uranium Mining & Reme53. zasedání spoleèné Uranové skupiny organi- technické pojmy a parametry (napø. Uranium pro- 2030 se oèekává její pokles na 14,5 kt. V souèasdiation Exchange Group), Paøíž alternativnì Vízací OECD/NEA a IAEA s odborným doprovod- duction capability vs. Capacity, Production centres nosti se jaderná energetika EU podílí na globální
deò, 28. až 31. srpen 2017
ným programem se konalo na oficiální pozvání Ar- ap.) a vymezeny požadavky na obsah kapitol, týka- produkci elektøiny 28,5 %, ale do 15 let to bude • Uranová geochemie v asijsko–pacifické oblasti,
gentiny pod záštitou Národní komise pro atomovou jících se domácích a zahranièních výdajù a výdajù pouhých 16 %.
Thajsko, kvìten 2017
energii (CNEA – Comisión Nacional de Energía na výzkum a vývoj.
Zprávu o èinnosti a informace IAEA • Ekonomika uranových minerálù a národní strateAtómica, http://www.cnea.gov.ar) ve dnech 17. až
gie, Vídeò, èerven 2017
Zástupce Argentiny, Ignacio de Arenaza (https://www.iaea.org/) v oblasti geologie, prùzku21. øíjna 2016. Vlastní jednání Uranové skupiny (CNEA), pøedstavil delegátùm projekt CAREM. mu a tìžby uranu prezentovala A. Hanly. Útvar • Neobjevené uranové zásoby – hodnocení národprobíhalo v zasedacím sále ústøedí CNEA Jedná se o projekt malého modulárního reaktoru uranového produkèního cyklu IAEA se zabývá
ního reportingu, Afrika, 2017
v Buenos Aires, Av. del Libeltador 8250 ve dnech argentinské konstrukce, na jehož vývoji se od po- veškerými èinnostmi souvisejícími s výrobou pøíInformaci o èinnosti a poslání Výboru pro tech18., 20. a 21. øíjna 2016. Zasedání se zúèastnilo èátku 80. let minulého století významnì podílela rodního uranu urèeného jako palivo v jaderné ener- nické a hospodáøské studie rozvoje jaderné energe28 oficiálních delegátù z 19 èlenských zemí pøedevším Národní komise pro atomovou energii getice, vèetnì managementu ochrany životního tiky a palivového cyklu NEA pøednesla L. GrenOECD, resp. IAEA, a 3 mezinárodních institucí, (CNEA), která je rovnìž jeho vlastníkem, a Státní prostøedí. Do jeho správy náleží napø. databáze ura- cea. Fórum OECD/NEA pro spolupráci nejvyspìkteré v úvodu osobnì pøivítal pøedseda CNEA, pan spoleènost pro atomový výzkum
lejších zemí svìta v oblasti jaderné energetiky má
Osvaldo Calzetta Larrieu. Novými èleny v Urano- (INVAP – Investigaciónes Apliv souèasné dobì 31 èlenských zemí, vèetnì Èeské
Ústøedí CNEA v Buenos Aires
vé skupinì byli delegáti Filipín a Peru. Z pravidel- cadas Sociedad del Estado)
republiky. V rámci tohoto fóra je ustanoveno
ných úèastníkù chybìli zástupci afrického konti- http://www.invap.com.ar.
7 technických výborù a 75 pracovních a expertních
nentu, Finska, Japonska, Pákistánu èi Velké Britáskupin. Jednou z nich je právì spoleèná Uranová
CAREM je projekt lehkonie. Pracovní èást jednání Uranové skupiny øídila vodního reaktoru typu PWR
skupina organizací OECD/NEA a IAEA. V rámci
její pøedsedkynì, paní Susan Hall (USA). (Pressurized Water Reactor) se
zprávy byla, mimo jiné, podána také informace
OECD/NEA zastupovala paní Luminita Grancea zvýšenou bezpeèností, mezi jeo aktuálních publikacích vydaných OECD
(Francie), IAEA paní Adrienne Hanly (Kanada) hož pøednosti patøí zejména abhttp://www.oecd-nea.org, mezi nimi napø. A Clean
a Evropskou komisi reprezentoval pan Dariusz Ko- solutní vylouèení havárie typu
Environment Approach to Uranium Mining (NEA
zak (Polsko) z Euratom Supply Agency. V rámci LB LOCA (Large Break Loss of
News no. 33.2, 2015, Facts and Opinions). Tato
doprovodného programu dne 19. øíjna 2016 delegá- Coolant Accident), eliminace vypublikace se zabývá klíèovými aspekty moderní
ti navštívili jednu ze tøí argentinských jaderných støelení øídicí tyèe z nádoby, obtìžby uranu, které byly zavedeny jako právní norelektráren – Atucha II a seznámili se s realizací rovská zásoba chladiva, nižší ramy a doporuèení, odrážející spoleèenskou odpoprojektu malého modulárního reaktoru CAREM.
vìdnost tìžaøù vùèi lidskému zdraví, bezpeènosti
diaèní stárnutí reaktorové nádoa ochranì životního prostøedí.
by a v neposlední øadì také nižší
Jednání spoleèné Uranové skupiny
V pátek 21. øíjna 2016 ve 12.30 místního èasu,
náklady na provoz a údržbu. ProOECD/NEA – IAEA
po tøech dnech jednání, 53. zasedání Uranové skutotyp reaktoru CAREM–25 je
piny naplnilo svùj program a bylo prohlášeno za
V úvodních bodech programu byla v souladu v souèasné dobì ve výstavbì
s jednacím øádem projednána formální agenda této v sousedství jaderné elektrárny Atucha II u mìsta nových ložisek http://infcis.iaea.org/ nebo standar- ukonèené. Pøíští zasedání by se mìlo konat na
mezinárodní pracovní skupiny. Mezi tyto body ná- Lima v provincii Buenos Aires. Stavba formálnì dizace klasifikace zásob (UNCF – United Nations OECD/NEA v Paøíži v listopadu 2017.
leží také volba pøedsednictva Uranové skupiny, zaèala v únoru roku 2014, dokonèena má být v roce Framework Classification) a její aplikace na ener- Argentina a její jaderné elektrárny
které bylo pro další funkèní období potvrzeno v ne- 2018 a první palivo zavezeno v roce 2019. Více getická fosilní paliva, zásoby nerostných surovin
Argentina (8. nejvìtší zemì svìta se 40,1 mil.
než 70 % komponent reaktoru dodají a zdroje jaderného paliva. Mezi významné aktivity
Uranová skupina na CNEA
domácí argentinské spoleènosti a cel- patøí podpora projektù technické spolupráce (škole- obyvatel a HDP 17 660 USD na obyvatele) je prùkové konstrukèní náklady budou èinit ní, semináøe, expertní mise, apod.) a rozvoj lid- myslovì nejvyspìlejší zemí Latinské Ameriky, která
cca 450 mil. USD. V reaktoru bude ských zdrojù. Bìhem posledních 3 let 60 mezináPOKRAČOVÁNÍ NA STR. 4
použito obohacené palivo UO2 (1,8 rodních expertù IAEA školilo a pøedávalo své zkua 3,1 %) a jeho výkon je koncipován
na 32 MWe, který mùže být bez vìtších úprav rozšíøen na 100 MWe. Pøipravena je rovnìž varianta s výkonem
až 300 MWe. CNEA poèítá s komerèním nasazením reaktorù typu
CAREM jak v Argentinì, tak i v zahranièí.
Nejobsáhlejší, ale také informaènì
nejzajímavìjší, byl reportingový
blok, ve kterém jednotliví delegáti
Velín JE Atucha II – simulátor
podali zprávu o aktuálním vývoji
v oblasti uranového a jaderného prùBuenos Aires – Puerto Madero
myslu pøíslušné èlenské zemì. Za
Èeskou republiku byla podána informace o aktualizaci státní energetické
a surovinové koncepce, podílu jaderné energetiky na domácí produkci
elektrické energie a oèekávané produkci uranu z domácích zdrojù v roce
2016. Skupina byla dále informována
o dotìžení ložiska Rožná, pøípravì
uzavøení dolu v roce 2017 a o prùbìhu zahlazování následkù uranové
hornické èinnosti v ÈR.
Informaci o aktuálním stavu na svìtovém trhu s uranem zpracoval
a pøednesl Christian Polak (Areva).
Celková roèní produkce uranu ve svìtì zaznamenala v roce 2015 nárùst
zmìnìném pìtièlenném složení, a to Susan Hall o 8 % a dosáhla tak 60 517 tun, z toho cca 87 % po(USA), Alexander Boitsov (Rusko), Tom Calvert chází z Kazachstánu (23 800 t, nárùst o 3 %), Kana(Kanada), Olga Gorbatìnko (Kazachstán) a Christ- dy (13 325 t, nárùst o 31 %), Austrálie (5 001 t, poian Polak (Francie).
kles o 12 %), Nigeru (4 116 t, nárùst o 1,5 %), RusZástupkynì OECD/NEA, paní L. Grancea, ka (3 055 t, nárùst o 2 %) a Namibie (2 993 t, pokles
a IAEA, paní A. Hanly, seznámily delegáty s finál- o 8 %). S postupem rozvoje jaderné energetiky pøení verzí a souhrnem nejdùležitìjších dat nové pub- devším v Asii, na Støedním východì a v Jižní i Selikace Uranium 2016: Resources, Production and verní Americe se do roku 2030 oèekává nárùst poDemand (známé jako Red Book). Tato publikace ptávky až na 90 kt U, pøièemž cca 80 % bude možbyla oficiálnì zveøejnìna v závìru roku 2016 a pro né pokrýt ze stávajících výrobních kapacit a zbývazájemce je volnì dostupná v PDF na webových jících 20 % bude záviset na nových projektech.
Rozvoj nových projektù však stále brzdí pøetrvávastránkách OECD/ NEA http://www.oecd-nea.org/.
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Reaktor CAREM 25 – schema
DOKONČENÍ ZE STR. 3

má nejen bohatou historii, množství atraktivních památek chránìných UNESCO, ale také velké zásoby
nerostných surovin, jako jsou ložiska ropy, zemního
plynu, èerného uhlí, železných rud, rud støíbra (lat.
Argentum, které dalo zemi jméno), zlata, olova, zinku, cínu a v neposlední øadì také uranu.
Vedle vyspìlého zemìdìlství (argentinská vína
a hovìzí steaky asi není tøeba pøedstavovat) a prùmyslu mnoha odvìtví zaznamenal velký rozmach
také argentinský jaderný program. V rámci vládou
podporovaného programu industrializace zemì byla v roce 1950 založena Národní komise pro atomovou energii (CNEA) s pevným cílem vlastnit
a vyrábìt jaderné technologie. Vývoj vlastních jaderných technologií byl úspìšnì realizován bez
podpory zahranièních subjektù a dosáhl takové
úrovnì, že byly komerènì využity i v jiných zemích (Peru, Alžír, Egypt). Od roku 1983 Argentina

rovnìž disponuje potøebnými technologiemi pro
výrobu jaderných zbraní, avšak možnosti jejich výroby se zemì, jako èlen Rady guvernérù IAEA,
svobodnì vzdala. V posledních letech se argentinský jaderný výzkum specializuje na nízkokapacitní
reaktory (projekt CAREM), jejichž vývoj nemá ve
svìtì obdoby. Podobný program rozvíjí pouze
USA, avšak Argentina je výraznì napøed a v pøípadì úspìchu mùže ovládnout znaènou èást trhu.
První výzkumný reaktor byl v Argentinì spuštìn
již v roce 1957 a první komerèní jaderný reaktor
elektrárny Atucha I, nesoucí jméno prezidenta Juana
Dominga Peróna, zaèal vyrábìt elektrickou energii
v roce 1974. Reaktor má výkon 362 MWe a dodal jej
nìmecký Siemens. Druhý reaktor o výkonu
648 MWe kanadské spoleènosti AECL (typ
CANDU) je v provozu od roku 1984 v jaderné elektrárnì Embalse poblíž mìsta Cordoba v severovýchodní èásti zemì. Tøetí jaderný reaktor o instalovaném výkonu 745 MWe byl do provozu uveden v roce

Uranové minerály ČR a jejich nejvýznamnější naleziště
Na obálce nové publikace je ohromný zelený torbernit a pod ním
èernobíle pøíbramské
šachty 11 A, 11 a 10.
Knížku pøipravili Petr
Pauliš, Karel Babka, Jiøí Sejkora a Pavel Škácha. Má velký formát,
tvrdé desky a 576 stránek na køídì. Vydalo ji
nakladatelství Kuttna
v Kutné Hoøe, vìnování patøí vedoucímu mineralogicko–petrografického oddìlení Národního
muzea RNDr. Jiøímu Litochlebovi a RNDr. Janu
Hlouškovi, kteøí se však vydání nedožili.
Autoøi se snažili zredukovat zásahy zvenèí do procesu pøípravy knihy, proto vyšla pozdìji, než bylo
pùvodnì plánováno, a v minimálním nákladu.
Mohu øíci, že to je kniha krásná. Bohužel 90 % krásy minerálù jsem nikdy pøedtím nevidìl a nevìøil
jsem, co zvìtšení z nìkolika mm na 30 cm udìlá.
Urèující pro publikaci je systém zaøazování – je to
pøehled mineralogicky nejzajímavìjších uranových
ložisek a lokalit z hlediska výskytu uranových minerálù, vedle Pøíbrami a Jáchymova jsou zde napøíklad
Kladská a Smrkovec v západních Èechách, Ustaleè
a Damìtice v jihozápadních Èechách, Labská
a Medvìdín v Krkonoších a Zálesí a Jelení Vrch na
severní Moravì apod. Je vždy dùkladnì popsána
geologie ložiska. Z Pøíbrami jsou sehnány unikátní
snímky, napøíklad jáma 3A Kamenná z roku 1956,
fotograficky je zdokumentován propad na povrch
v táboøe Bytíz 1. 4. 1962. Prakticky u všech nalezišt’
jsou zde strukturnì geologické mapy a geologická
schémata, pøíbramský uranový revír jich má osm.
V bøezohorském rudném revíru se také uran vyskytoval na Jánské žíle dolu Anna a Prokop a na dole Lill,
na obou asi 1t U. Mineralogický výskyt je zaznamenán i na Øimbabì z roku 2000, to Øimbaba byla již
léta po dìdiènou štolu zatopena, ale až tehdy bylo
zjištìno uranové zrudnìní pod mikroskopem.
Vedle uraninitu, oxidu uranu a coffinitu, silikátu
uranu autory hlavnì zajímají supergenní minerály,
které geologové nacházejí v odvalech a ve starých
chodbách. Jde o hydrotermální žilná ložiska.
Na Jáchymovì, kde byl dotìžen uran v první polovinì 60. let, jsou teprve nyní urèeny nové žluté a zelenavé uranové minerály, jejich krása je dána zvìtšením z mm na desítky cm, doplòkový text však vyža-

duje solidní geologické vzdìlání. Na ložisku Rožná
na jámì R1 je vyfocena stará a nad ní novì budovaná
tìžní vìž.
Ložiska Hamr a Stráž pod Ralskem se od ostatních
ložisek liší, uranové zrudnìní je v horizontálnì uložených cenomanských pískovcích, v podloží jsou
nepropustné fylity a granity, v nadloží nepropustné
turonské prachovce a slínovce, a nad nimi opìt propustné turonské pískovce, tvoøící zásobárnu pitné vody v severoèeské køídì. „Èerné“ zrudnìní je zapøíèinìno uraninitem, hydrozirkonem a ningyoitem. Pozoruhodné jsou mikrosnímky získané elektronovou
mikrosondou, kterou obsluhovali manželé Scharmovi. Je zde vyfotografován propad na povrch, kvùli
kterému bylo vypuštìno jezero v Hamru.
S autory jsem spolupracoval, hlavnì s Karlem
Babkou, mimo své snímky jsem jim poskytl, co jsem
sehnal, napøíklad fotografie Ing. Maršálka, Karla Kubáta, Jiøího Jeèmínka a dalších, historické snímky
mají sloužit všem zájemcùm. Je obdivuhodné, kolik
ztracených fotografií autoøi objevili.
V Horním Slavkovì jsem nìkolikrát byl, raženou
odvodòovací štolu rudného i uranového revíru
Barbora jsem fotografoval, ale krom nové èistièky
jsem fakticky nevidìl nic, z Kladské si pamatuji betonový poval a propadající se komín, zelený metatorbernit vyfotil až autor knihy Škácha, ve Smrkovci
jsem nebyl.
Významné ložisko Zadní Chodov jsem absolvoval
až pøi bourání.
Vítkov II byl v žule, ložisko je smìrováno do nìkolika rudních sloupù, tìžitelný uran se vyskytoval
hlavnì v centrálním rudním sloupu, který se v prostoru komína v roce 1964 do hloubky 6. patra propadl,
cca 50 000 m3, propad byl až k areálu šachty.
Ustaleè a Damìtice kolem Horaždovic jsou malé
lokality z 50. let tìžící do 100 t U, na Ustaleèi na jámì je betonový poval s komínkem, u Damìtic jsou
staré štoly.
Ložisko Mìdìnec bylo ohlednì uranu negativní,
pøedáno bylo RD Pøíbram. Nový Fojtov, vytìženo
46 t U, hlavní ložisko obsahuje zelený metaautunit.
Nechybí tìžená ložiska v Krkonoších, Labská, 21 t U,
Medvìdín, 21 t U, Rýžovištì, 3 t U. Autoøi hlavnì hledají minerály supergenní, napøíklad žluté paprsèité
agregáty uranofánu s krystaly zeleného torbernitu.
Chotìboø u Havlíèkova Brodu, vytìženo 149 t U, Zálesí ve Slezsku, vytìženo 405 t U, zvláštì pøipomínané
je rudní tìleso Gábor èi Jelení vrch, 12 t U, viz kniha
Janaty a Zachaøe Javornický uran. Další ložisko je mineralogické, bez geologického schématu, Horní Halže.

2015 jako druhý blok JE
Palivová kazeta reaktoru CAREM 25 vém bøehu øeky Paraná v severozápadní èásti provincie
Atucha II a nese jméno preBuenos Aires. Jedná se o jezidenta Néstora Kirchnera.
den ze tøí jaderných reaktoVe všech pøípadech jde o tlarù provozovaných argentinkovodní reaktory s tìžkou
skou energetickou spoleèvodou (PHWR – Pressurized
ností Nucleoeléctrica ArHeavy–Water Reactor), jegentina
SA
(NASA)
jichž palivem je pøírodní
http://www.nasa.com.ar/.
uran s výjimkou reaktoru
Úèastníci exkurze na lokaliAtucha I, kde je požíván mírtì Atucha byli také seznámenì obohacený uran (0,85 %).
ni s postupem prací na proCelkový instalovaný výjektu malého modulárního
kon provozovaných jaderných reaktorù je
1 755 MWe a na domácí výrobì elektrické energie reaktoru CAREM 25, jehož prototyp je ve výstavbì
se podílí cca 9 %. V rámci dalšího rozvoje jaderné v sousedství jaderné elektrárny Atucha II a od nìenergetiky plánuje Argentina, ve spolupráci s èín- hož si Argentinci slibují technický i komerèní
skou spoleèností China National Nuclear Corpora- úspìch jak na domácím, tak na zahranièním trhu.
Další informace ze zasedání Uranové skupiny,
tion (CNNC), postavit další dva jaderné bloky
o výkonu 750 MWe a 1000 MWe. Postupnì se tak zejména pak elektronická verze prezentací, vèetnì
zvýší podíl jádra na domácí produkci elektøiny až ilustraèní fotodokumentace, jsou pro zájemce s pøína 18 %. Uran pro palivo stávajících jaderných stupem na podnikový intranet dostupné na portálu
reaktorù (cca 250 t roènì) je zajišt’ován na svìto- odboru ekologie ØSP (http://intranet.diamo.cz/oe/)
vých trzích, nebot’ všechna domácí tìžební centra v knihovnì dokumentù NEA–IAEA Uranium
byla pøedevším z ekonomických a envi- Group.
Ing. Pavel Vostarek
ronmentálních dùvodù v prùbìhu 90. let minulého
èlen Uranové skupiny NEA – IAEA
století uzavøena. Na znovuotevøení uranových ložisek a efektivní
revitalizaci domácí
tìžby uranu Argentina usilovnì
pracuje. Perspektivnì se v tomto smìru
jeví ložisko Sierra
Pintada
(zásoby
9,2 kt U) v lokalitì
San Rafael v provincii Mendoza a ložisko Cerro Solo (zásoby 5,2 kt U) v provincii Chubut.
V rámci doprovodného programu
mìla Uranová skupina možnost navštívit výše zmínìnou jadernou elektrárnu Atucha II, nacházející se cca
Úèastníci exkurze
10 km severnì od
mìsta Lima na praStudium fluorescence v UV záøení, studium krystalové struktury, studium chemického složení a spektroskopické metody jsou zpùsoby výzkumu, kterými
zkoumáme nové minerály. Celkem v ÈR je známo
130 uranových minerálù. Nejvíce, 97, se jich nachází
v jáchymovském revíru. Od strany 355 do strany 538
jsou v knize uranové minerály. Uraninit, jinak zvaný
smolinec, šreinit, èejkait, èervený wölsendorfit, je na
24. patøe na Rožné, ale kdo ho vidìl?
Otto Hejnic

Prezentace DIAMO, s. p., na konferenci
XXXVIII. DNY RADIAČNÍ OCHRANY
38. roèník konference pracovníkù v radiaèní
ochranì se uskuteènil ve dnech 7. – 11. 11. 2016
v Mikulovì ve velkém zámeckém sále. Letošního
roèníku konference se zúèastnilo pøes 270 odborníkù
ze všech oblastí radiaèní ochrany a 8 vystavujících
firem. Cílem organizátorù konference bylo, kromì
nabídky tradièního každoroèního bohatého odborného a spoleèenského programu, pøinést úèastníkùm
informace z nìkterého z dílèích oborù, který je zajímavý, a pøesto není obecnì známý. V roce 2015
pøedstavilo v Mikulovì SÚRAO model hlubinného
úložištì a zaujalo úèastníky pøednáškou na téma
ukládání radioaktivních odpadù v ÈR. V loòském
roce, kdy jsme slavili 70 let uranového prùmyslu
v Èeské republice, 50 let od založení úèelové organizace Uranové doly Hamr a zároveò ukonèení likvidace povrchových areálù po hlubinné tìžbì uranu
u Stráže pod Ralskem, se na konferenci prezentoval
státní podnik DIAMO. Ing. Rostislav Dudáš z o. z.
TÚU pøipravil pro úèastníky výstavu s tématikou
hlavních èinností státního podniku formou deseti
plakátových sdìlení. V pøedsálí
mohli úèastníci každý den sledovat
filmy o prùbìhu likvidace dolu
Hamr I. Pøedevším ale byla tématice tìžby uranu vìnována úvodní
pøednáška konference, kterou pøednesl námìstek øeditele DIAMO,
s. p., pro výrobu Ing. Marian
Böhm. Poté prof. Milan Matolín
seznámil pøítomné s historií prùzkumu uranových ložisek. Tyto
dvì zajímavé pøednášky zahájily
sekci pøírodní radioaktivity, ve které následnì zástupci jednotlivých
odštìpných závodù pøedstavili ve
svých prezentacích stìžejní práci
státního podniku pøi tìžbì a sana-

cích se zamìøením na radiaèní ochranu a ochranu životního prostøedí. Prezentace státního podniku
DIAMO na konferenci Dny radiaèní ochrany (DRO)
zcela jistì splnila cíl organizátorù – seznámit širší
odbornou veøejnost s historií tìžby uranu v ÈR,
s èinnostmi, které DIAMO, s. p., vykonává, a s výhledy do budoucna.
Organizátoøi DRO by chtìli touto cestou podìkovat DIAMO, s. p., za obohacení letošního roèníku konference zajímavými informacemi k aspektùm radiaèní ochrany pøi tìžbì, úpravì a zpracování uranových rud a za veškerou podporu, která byla
konferenci vìnována.
Za organizaèní výbor konference
XXXVIII. dny radiaèní ochrany
Marie Davídková, Lenka Thinová
Václav Štìpán a Tomáš Urban

prof. RNDr. Milan
Matolín, DrSc.

Výstava ukazující hlavní èinnosti s. p. DIAMO
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Podpis dodatku kolektivní smlouvy

Hornický seminář NTM
Dne 8. prosince 2016 se v kinosále
Národního technického muzea v Praze
konal již 107. Hornický semináø. V úvodu vystoupil organizátor, Bc. Martin
Pøibil, z Národního technického muzea
v Praze, který pøivítal všechny zúèastnìné, shrnul èinnost hornického oddìlení
NTM v roce 2016 a krátce poinformoval
o novinkách v oboru hornictví a hornického muzejnictví. V rámci prvního bloku bohatého programu semináøe vystoupil také PaeDr. Josef Velfl s pøíspìvkem
„800 let od nejstaršího písemného záIng. Jiøí Charvát
z o. z. TÚU

znamu o Pøíbrami“. Po krátké pøestávce
následoval tematický blok vìnovaný výroèí státního podniku DIAMO, v rámci
kterého nejprve shrnul Ing. Pavel Koláø
z øeditelství státního podniku DIAMO
70 let uranového prùmyslu v Èeskoslovensku, respektive v Èeské republice,
následnì Ing. Jiøí Charvát z o. z. TÚU
zmapoval 50 let tìžby uranu a sanací
v oblasti Stráže pod Ralskem a téma
ukonèil Ing. Jiøí Šikula z o. z. GEAM,
který pohovoøil o tom, co pøineslo 60 let
dolování uranu u Dolní Rožínky. Po další krátké pøestávce následoval pøíspìvek
PhDr. Vìry Smolové nazvaný „Míhadla
jako barokní zázrak“, pan Jiøí Beran ze
sokolovského muzea navázal pøíspìvkem Ing. Michaela Runda „Novinky
a objevy v NKP dùl Jeroným“, následnì
zaznìla pøednáška „Dùl Michal – zpracování technické dokumentace + Jaklovecká štola“ autorù Rostislava Šerudy
a Ing. Miloslava Ruckiho. Poté Ing. Jakub Bacík uzavøel druhý blok pøednášek

pøíspìvkem vìnovaným vývoji dobývání èerného uhlí na západì Èech, technickým památkám, které se dochovaly dodnes, a èinnosti Hornicko–historického
spolku Západoèeských uhelných dolù,
který se snaží slavnou historii dále pøipomínat. Po pøestávce na obìd nejprve
Ing. Zdenìk Brázda ze Sdružení hornických a hutnických spolkù ÈR pozval
pøítomné na 21. setkání hornických
a hutnických mìst ÈR, následnì, v rámci bloku vìnovaného 300. výroèí hornického školství, vystoupil Mgr. Petr Kašing z VŠB–TU Ostrava
s pøíspìvkem „Od Jáchymova k Pøíbrami. Historie
a vývoj hornického školství
do roku 1945“. Na
Mgr. Kašinga navázal prof.
Ing. Ivo Èerný, CSc., emeritní profesor VŠB–TU
Ostrava, pøíspìvkem „Vysoké hornické školství
v Ostravì po roce 1945“.
Téma hornického školství
uzavøel doc. JUDr. Alexander Király (VŠB–TU Ostrava, HGF, prodìkan pro legislativu) pøíspìvkem „Souèasnost a budoucnost hornického školství na Hornicko-geologické fakultì VŠB“. Po pøestávce následovaly dva bloky pøednášek vìnované
500. výroèí Jáchymova, a to „Jáchymov
a mineralogie“ autorù Mgr. Pavla Škáchy, Ph.D., Mgr. Jakuba Plášila, Ph.D.,
a Vladimíra Horáka, „Projekt ArcheoMontan 2018 – støedovìké hornictví
v Sasku a Èechách“ autora Mgr. Petra
Lisska, „Poèátky tìžby støíbra v jáchymovském revíru“ autora Ing. Petra
Bohdálka a „Jáchymov – nové poznatky
k poèátkùm hornického mìsta“ autora
Bc. Martina Volfa. Poslední pøíspìvek
letošního semináøe nazvaný „Báòskotechnický a stavební vývoj jáchymovských dolù do 20. století“ pøednesl
Bc. Martin Pøibil, který zároveò ukonèil
letošní semináø. Letošní bohatý program, do kterého pøispìl významnou
mìrou také státní podnik DIAMO, pøinesl zhruba stu posluchaèù spoustu zajímavých informací.
Úèastníci semináøe
zároveò mìli možnost navštívit expozici hornictví a hutnictví. Dìkujeme
touto cestou organizátorovi, Bc. Martinu Pøibilovi, za pozvání a za možnost
prezentovat historii
uranového prùmyslu
v Èeské republice
i èinnost státního
podniku DIAMO.

Dne 20. prosince 2016 byl v Praze na
Barrandovì slavnostnì podepsán dodatek podnikové kolektivní smlouvy platné v DIAMO, s. p., a to na smluvní období roku 2017. Stranu zamìstnavatele
zastupoval øeditel DIAMO, s. p.,
Ing. Tomáš Rychtaøík, námìstci øeditele
s. p. Ing. Jitka Prstková, Ing. Marian
Böhm, Ing. Antonín Maršálek, vedoucí
odboru právního a øízení lidských zdrojù
ØSP JUDr. Jiøí Filip, dále byli pøítomni
øeditelé odštìpných závodù Ing. Zbynìk
Skála (za o. z. SUL Pøíbram), Ing. Pavel
Koscielniak (za o. z. GEAM Dolní Rožínka), Ing. Josef Havelka (za o. z.
ODRA Ostrava) a námìstek øeditele

Ing, Tomáš Rychtaøík s hlavním
vyjednavaèem Karlem Høídelem

Podpis dodatku kolektivní smlouvy

URGP

o. z. TÚU Stráž pod Ralskem Ing. Ludvík Kašpar. Stranu odborù vedl hlavní
vyjednavaè Karel Høídel z o. z. SUL Pøíbram, jednotlivé odborové organizace
zastupovali Bohdan Štìpánek, Vlastislav
Tomášek, Ing. Jiøí Váša a Jiøí Mahel

z o. z. GEAM, František Nadymáèek
z o. z. ODRA, Štìpánka Proskoèilová
z ØSP a Vilém Válek, Pavel Hurdes,
Ing. Petr Rolf a Petr Šindeláø z o. z.
TÚU.V úvodu jednání zhodnotil uplynulý rok nejprve øeditel státního podniku
Ing. Tomáš Rychtaøík a následnì také
zástupci jednotlivých odštìpných závodù a øeditelství státního podniku. Celoroèní spolupráci a prùbìh kolektivního
vyjednávání okomentovali také jednotliví zástupci odborù. Obì strany pochválily vstøícnou spolupráci v uplynulém roce. Øeditel státního podniku i ostatní
úèastníci jednání v závìru podìkovali
vedoucímu odboru právního a øízení lidských zdrojù ØSP JUDr. Jiøímu Filipovi,
v souvislosti s jeho blížícím se odchodem do dùchodu, za dlouholetou spolupráci a zvláštì pak za precizní práci týkající se pøípravy kolektivních smluv
i jejich dodatkù v uplynulých 25 letech.
Poté byl dodatek podnikové kolektivní
smlouvy, platné až do roku 2017, slavnostnì podepsán.

Starohorský banický spevokol Haliar ve Stráži pod Ralskem
V pátek 2. prosince 2016 jsme mìli tu
èest hostit ve Stráži pod Ralskem významné slovenské pìvecké tìleso Starohorský banický spevokol Haliar, které vystupovalo na 3. adventním koncertu
v kostele sv. Zikmunda k poctì sv. Barbory, patronky horníkù. Zážitek to byl neskuteèný a krásné písnì v podání tohoto
V prosinci 2016 vyšlo ètvrté letošní
èíslo odborného hornického èasopisu
Uhlí Rudy Geologický prùzkum. Z obsahu: Úvodní slovo øeditele Hornického muzea Pøíbram PaeDr. Josefa
Velfla; PaeDr. Josef Velfl: Geologický
objev mezinárodního významu a jeho prezentace v Hornickém muzeu
Pøíbram; Ivan Bílý, Jiøí Brabenec,
Jaroslava Št’ovíèková, Veronika Šulcová: Sanace a následné rekultivace
lomu tra-chyandezitu (tefritu) v lokalitì Braòany; Ing. Martin Hummel,
Ph.D., Bc. Liliana Nábìlková, Bc. Vít
Sládek: Optimalizace zisku kamenolomu; prof. Ing. Jindøich Lát, DrSc.:
Nové požadavky pøi rekultivaci
území po tìžbì; prof. Ing. Ivo
Èerný, CSc.: Historie Vysoké školy
báòské – po jejím pøeložení do
Ostravy – v letech 1945 až 1965 –
1. èást; Ing. Jaroslav Klát: V Ostravsko-karvinském revíru se uhlí
tìží 240 let; Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.:
Z historie tìžby uhlí v chebské hnìdouhelné pánvi. Èíslo obsahuje také
tyto pravidelné rubriky: Z našich
revírù, Hornictví ve svìtì, Z èinnosti
ZSDNP, Rejstøík 2016.

mužského sboru umocnily pøedvánoèní
atmosféru. Kolegùm ze Slovenska se ve
Stráži pod Ralskem velice líbilo a domù
odjíždìli s dobrým pocitem ze vøelého
pøijetí. Vìøíme, že to nebyla jejich poslední návštìva ve Stráži pod Ralskem.
Za HHS pod Ralskem
Ing. Václav Dorazil, Ph.D.

Starohorský banický spevokol Haliar ve strážském kostele
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Spisy ostravských dolů změní svůj domov
Odštìpný závod ODRA se pøipravuje
na velkou logistickou operaci. Miliony
spisù, uložených v areálu Šverma v objektu obecnì známém jako „spisovna
OKD“, se budou stìhovat. Pro èást
z nich to bude už poètvrté.
Po vyhlášení útlumu èernouhelného
hornictví na Ostravsku na zaèátku 90. let
minulého století byly jednotlivé doly postupnì uzavírány. V rámci likvidace bylo nutno øešit i spisovou dokumentaci
vzniklou v prùbìhu jejich èinnosti. Spisy
byly zpoèátku pøemist’ovány na doly,
které ještì zùstávaly v provozu, od polo-

a 2016, bylo dohodnuto, že tyto spisy
i vlastní provoz pøevezme státní podnik
DIAMO.
A tak se dne 1. února 2016 zmìnila
„spisovna OKD“ na „spisovnu Šverma“.
Souèasnì se spisovou dokumentací byly
na o. z. ODRA pøevedeny i dvì stávající
zamìstnankynì. Jejich èinností je zpracovávání podkladù, týkajících se bývalých zamìstnancù OKD, pro Èeskou
správu sociálního zabezpeèení a OSSZ.
Plné zaèlenìní nového pracovištì do
struktury o. z. ODRA se stalo jedním
z hlavních cílù odštìpného závodu

karet, „prašných karet“ a dalších dokladù personálního charakteru a dále o více
než 1 500 m šanonù, krabic a složek
s dokumenty typu aktù hospodáøského
øízení, zápisù z porad a jednání komisí,
smluv a jiných dokumentù právního
charakteru, dokumentace investièních
prací, zlepšovacích návrhù, záznamù
o úrazech apod. Podstatnou souèástí je
též dokumentace mapová a geologická,
uložená v celkem 188 skøíních. Všechny
tyto spisy v souèasné dobì zabírají plochu cca 1 100 m2.
Vybrat nové prostory kapacitnì dosta-

Mapová a geologická dokumentace

chivu s. p. DIAMO
Exkurze v pøíbramském archivu
v Pøíbrami.
A jaký je aktuální
stav? Je zpracována
projektová dokumentace stavebních úprav,
vydáno stavební povolení a vybrán zhotovitel stavebních prací.
Rekonstrukce prostor
pro novou spisovnu,
vèetnì kanceláøí pro
zamìstnankynì, má být
dokonèena na konci
èervence 2017.
Úsloví „to nejlepší
nakonec“ platí v tomto
pøípadì v ironickém
slova smyslu. Samotné pøestìhování spi- základì znalosti jejich konkrétní lokalisù bude asi nejvìtším oøíškem celé akce. zace, je nutné mít jejich pøesun pod neDokumenty jsou v souèasné dobì depo- pøetržitou kontrolou.
Naším cílem je do zaèátku pøíští topné
novány ve 2. a 3. podlaží objektu, který
bohužel není vybaven výtahem. K verti- sezóny pøemístit do nových prostor všechkální dopravì slouží elektrické zdvihací ny podklady nutné pro zpracovávání
zaøízení, takzvaná „koèka“. Zavìšený agendy pro správu sociálního zabezpeèení
náklad pøi pohybu prochází odkrytými a objekt v areálu Šverma již dále nevytáotvory v úrovni pater. Problematické bu- pìt. Poté bude postupnì probíhat skartaèní
de zejména pøibližování a snášení mapo- øízení zbývajících dokumentù a jejich
vých skøíní o rozmìrech 132x95x84 cm skartace èi pøevoz do areálu Jeremenko.
Oblast archivnictví a spisové služby tak
a hmotnosti 350 kg netto. I tak jsme se

Hala spisovny Šverma
viny 90. let byly ukládány v objektu
è. 025 v areálu bývalého dolu Šverma
v Ostravì – Mariánských Horách. V èervenci roku 1997 se ukázalo, že to nebyla
dobrá volba. Hladina vody bìhem tehdejší katastrofální povodnì zde dosahovala výšky až 4 metry nad úrovní terénu.
Velká èást dokumentù byla poškozena.
Ty nejcennìjší byly pøevezeny na Dùl
Odra (areál Pøívoz), kde byly vysoušeny
v prostorách koupelen mužstva.
Když se tato „útlumová èást“ ostravsko-karvinských dolù stala k 1. lednu
roku 2002 souèástí státního podniku
DIAMO, pøešel objekt spisovny do
vlastnictví o. z. ODRA, avšak bez spisù
vzniklých pøi provozu pøedaných dolù.
Spoleènost OKD provozovala spisovnu
i dále, a to již v pronájmu. Až v rámci
úsporných opatøení, realizovaných
v OKD, a.s., na pøelomu let 2015

ODRA na rok 2016. Mezi øešené oblasti
patøila mj. hospodárnost provozu objektu, pøedevším jeho vytápìní, komunikaèní propojení odlouèeného pracovištì
s ostatními útvary, zlepšení kvality pracovního prostøedí do úrovnì obvyklé ve
státním podniku DIAMO a pøedevším
provedení takových úprav objektu, aby
vyhovoval
požadavkùm
zákona
è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službì. Jeden z tìchto požadavkù, a to
„prostory pro ukládání dokumentù nesmí
být ohroženy povodnìmi“, je však pro
stávající objekt nesplnitelný. Proto bylo
pøijato rozhodnutí spisovnu pøestìhovat.
Spisová dokumentace pøevzatá od
spoleènosti OKD je rozsáhlá. Její podrobná evidence neexistuje, a tak jsou
informace o poètu uložených dokumentù pouze pøibližné. Mìlo by jít o více
než 3 miliony mzdových listù, osobních

teèné pro pøemístìní spisovny nebylo
složité. Všechny požadavky splòuje dosud nevyužitá hala „øetízkových šaten“
ve 2. podlaží administrativní budovy
o. z. ODRA v areálu Jeremenko. Spolu
s navazujícími prostory bývalých „koupelen mužstva“ dávají k dispozici plochu pøibližnì 750 m2. Ta by mìla být po
redukci množství spisù po provedení
skartaèního øízení dostaèující.
Pøíprava na pøevoz spisových materiálù byla zahájena už bìhem léta 2016.
Zakoupili jsme elektrický vysokozdvižný vozík, který hmotnostnì
i rozmìrovì vyhovuje podmínkám pøepravních tras v obou dotèených objektech, zamìstnankynì spisovny postupnì
„pøebalují“ spisy z rozmìrovì nevyhovujících šanonù do šanonù formátu A4.
Inspirující podnìty pøinesla také návštìva zamìstnancù o. z. ODRA v ar-

Medaile Jiřího Agricoly předány
Dne 12. prosince 2016 pozval ministr
prùmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., a pøedseda Èeského báòského úøadu Ing. Martin Štemberka do
slavnostního historického sálu v budovì
ÈBÚ v Praze (dnes již opravdu poslední
historická budova postavená pøímo pro
úèely báòského úøadu na konci 19. století) k pøíležitosti svátku sv. Barbory
vyznamenané pracovníky v hornictví.
Jedním z vyznamenaných byl èlen Hornického spolku ve Støíbøe štajgr Stanislav Uhlík, který hornictví zasvìtil celý
svùj profesní život na šachtách Rudných
dolù ve Støíbøe a v Harrachovì. Má
odfáráno celkem 5 200 smìn, tzn. celý
svùj profesní život. Program se samozøejmì nesl ve slavnostním duchu. Nejvyšší hornické vyznamenání (medaile
Prùbìh ceremoniálu

Jiøího Agricoly) se pøedává
1 x roènì skupinì 18 horníkù.
Druhým vyznamenaným,
kterého Hornický spolek
Støíbro navrhl na toto vyznamenání, je bývalý podnikový øeditel RD n. p. Jeseník a RMBZ g. ø. Bratislava Ing. Jaroslav Malchárek, donedávna ještì pøedseda slovenských hornických a hutnických spolkù,
který opìt celý svùj profesní život a posléze již jen ten
na dùchodovém odpoèinku vìnoval hornictví. Ze zdravotních dùvodù musel na
svoji funkci rezignovat. Obìma jmenovaným pøejeme ještì mnoho let mezi

Vyznamenaní pracovníci

svými hornickými kamarády, hlavnì ve
zdraví, spokojenosti a pohodì.
Zdaø Bùh!
Karel Neuberger

Prostory nové spisovny v souèasném stavu
rozhodli pøestìhovat spisy vlastními silami. Kromì ekonomického hlediska jsme
vzali v úvahu i tu skuteènost, že v pøípadì spisù nezbytných pro zpracování „dùchodové agendy“, kdy neexistuje jejich
evidence a jsou vyhledávány pouze na

bude i v nadcházejícím období patøit mezi
dùležité úkoly odštìpného závodu ODRA.
Ing. Lubor Veselý
vedoucí odboru jakosti, archivu,
kontroly a veøejných zakázek,
o. z. ODRA

Křest publikace RNDr. Jana Hlouška
V sobotu 26. listopadu 2016 se sešli
v Královské mincovnì pøedevším geologové, horníci ve slavnostních uniformách, pøedstavitelé samosprávy i milovníci Jáchymovska
a Krušných hor prakticky z celé Èeské republiky u pøíležitosti
køtu nové rozsáhlé
dvoudílné publikace
RNDr. Jana Hlouška
a zároveò u udìlení
èestného obèanství
Jáchymova, které bylo autorovi udìleno
in memoriam, protože nás Honzík opustil
27. 4. 2014, kdy si jej
velký Permon povolal k sobì. Sál praskal ve švech, napoèítal jsem 77 sedících
a 63 stojících hostù.
Atmosféra byla úžasná. Akci i vydání
dvoudílné publikace zorganizovala
Honzova dcera Kaèenka (Kateøina)
Hloušková, která se spolu se tøemi kmotry ujala køtu, a se svým dìdou, tatínkem
autora, pøevzala èestné obèanství z rukou
starosty Jáchymova, báòského inženýra
Bronislava Grulicha. Ten byl i jedním
z kmotrù knihy. Dalšími kmotry se staly
geologické osobnosti RNDr. Michal
Urban, CSc., a RNDr. František Veselovský. Køtilo se vodou dovezenou
z dvanáctého patra dolu Svornost ve váze
zdobené uranovými barvami. Záštitu nad
akcí pøevzal senátor ÈR Ing. Jan Horník,
objevila se zde i námìstkynì hejtmanky
Karlovarského kraje Mgr. Daniela
Seifertová a Mgr. Miluše Kobesová
z Nadace St. Joachim a mnoho dalších
význaèných hostù, z nichž bych pøipomenul ještì pana Michala Müllera, který
slavnost doprovázel velice pùsobivou
hrou na citeru. Všem, ale pøedevším Ka-

èence Hlouškové, je tøeba podìkovat za
krásnou atmosféru i za možnost setkat se
mnohdy i po mnoha letech s profesními
kamarády a pøáteli. Køest a udìlování obèanství hezky moderoval Mgr. Jakub Plášil, Ph.D., držitel ocenìní Prémie Otto
Wichterleho, z Fyzikálního ústavu AV
ÈR. Na závìr bych
vyjádøil názor nejen
svùj, ale všech kamarádù: „Kaèenko, díky!“
Dvoudílnou publikaci, jež obsahuje
necelých 1300 stran
formátu A4, si mohli
úèastníci koupit pøímo na místì, za cenu
1 350 Kè. Na titulní
stranì je první list
z Jáchymovského horního øádu
z r. 1518. Doporuèuji navštívit stránky
www.jachymov-joachimsthal.cz.
Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.
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