
Propuštìní zamìstnanci akciové spoleènosti OKD mohou od
3. dubna 2017 žádat o státní pøíspìvek ke zmírnìní sociálních dopadù
souvisejících s restrukturalizací a útlumem tìžby pøímo na Dole
Paskov. Státní podnik DIAMO tam doèasnì zøídil poboèku svého so-
ciálního centra. Oèekává až 900 žadatelù. 

„Chtìli jsme vyhovìt návrhu odborù OKD, aby odcházející za-
mìstnanci dolu mohli podat žádost o státní pøíspìvek, vyøídit potøeb-
né náležitosti, pøípadnì se poradit na místì, kam jsou zvyklí chodit.
Naše pracovnice jim budou k dispozici pøímo v sídle dùlního závo-
du 3 na lokalitì Staøíè a Chlebovice každý pracovní den bìhem celé-
ho mìsíce dubna,“ uvedl Tomáš Rychtaøík, øeditel státního podniku
DIAMO. 

Výše pøíspìvku je diferencovaná podle pøevažující èinnosti. V pøí-
padì pøevažující práce v podzemí bude èinit 8 000 Kè a na povrchu
7 000 Kè mìsíènì. Pøíspìvek se vyplácí po omezenou dobu v závis-
losti na poètu odpracovaných let. Nejrizikovìjší skupina podle da-
ných podmínek mùže dostávat pøíspìvek až 60 mìsícù, ostatní 3 až
36 mìsícù. 

„Vìtšina zamìstnancù Dolu Paskov je v situaci, do které se dostali
poprvé v životì, musí si vyøizovat výstupní záležitosti a øešit øadu vì-
cí spojených s hledáním nového zamìstnání. Chtìli jsme jim ulehèit
nároèné a stresující období a jsme rádi, že nám státní podnik DIAMO
vyhovìl a lidé nemusí jezdit do Ostravy,“ dodal Rostislav Palièka,
pøedseda odborù Dolu Paskov, OKD, a. s. 

Dosud sociální centrum s. p. DIAMO od zahájení pøíjmu žádostí
o pøíspìvek (1. 6. 2016) zaregistrovalo 440 žádostí a vyplatilo býva-
lým zamìstnancùm spoleènosti OKD a dalších tìžebních spoleèností
(stanovených naøízením vlády) 7,3 milionu korun. Pouze 5 žádostí
bylo z dùvodu nesplnìní podmínek zamítnuto. 

Pøíspìvek se vyplácí mìsíènì, poèínaje mìsícem následujícím po
mìsíci, v nìmž byl pøíspìvek schválen. „Naším úkolem je žádosti pøi-

jmout, posoudit, pøípadnì žadatele vyzvat k doplnìní potøebných do-
kladù. Následnì posíláme návrh Ministerstvu prùmyslu a obchodu ke
schválení. Rozhodnutí o pøiznání pøíspìvku by mìli žadatelé dostat
do 30 dnù od podání žádosti,“ doplnil Josef Havelka, øeditel odštìp-
ného závodu ODRA státního podniku DIAMO. 

Na pøíspìvek podle naøízení vlády è. 167/2016 Sb. mají nárok za-
mìstnanci OKD, a. s., kteøí rozvázali pracovní pomìr v dùsledku sni-
žování poètu zamìstnancù z dùvodu restrukturalizace a organizaèních
zmìn, tj. výpovìdí z dùvodù uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoní-
ku práce nebo dohodou podle § 49 z týchž dùvodù, a ke dni skonèení
pracovního pomìru jejich pracovní pomìr trval nepøetržitì nejménì
2 roky. Vztahuje se na pracovníky propuštìné od 1. ledna 2016.
S úèinností od 1. prosince 2016 zaèal státní podnik DIAMO vyøizovat
žádosti o pøíspìvek také pro propuštìné zamìstnance dalších tìžeb-
ních spoleèností podle naøízení vlády è. 342/2016 Sb., kterými jsou:
DIAMO, státní podnik, odštìpný závod GEAM, Slezská dùlní
díla, a. s., OKD, HBZS, a. s. Za pøedpokladu splnìní podmínek jim
náleží pøíspìvek mìsíènì 8 000 Kè u zamìstnancù s pøevažujícím vý-

konem práce v podzemí hlubinného dolu, nebo 5 300 Kè, pokud se
jedná o zamìstnance s výkonem práce mimo podzemí hlubinného do-
lu. Nárok na pøíspìvek mùže oprávnìná osoba uplatnit ve lhùtì 6 mì-
sícù od ukonèení pracovního pomìru u urèené tìžební spoleènosti. Po
uplynutí této lhùty nárok na pøíspìvek zaniká. 

Žádosti o pøíspìvek se nadále vyøizují i na sociálním centru odštìp-
ného závodu ODRA státního podniku DIAMO v Ostravì-Vítkovicích
na ulici Sirotèí v pøízemí správní budovy bývalého Dolu Jeremenko.
Zdejší pracovištì od roku 2004 administruje a vyplácí døíve schvále-
né pøíspìvky pro tisíce bývalých horníkù v øádech stovek milionù ko-
run roènì. Pøíspìvek vychází ze stejného principu, který byl v minu-
losti použit v souvislosti s restrukturalizací a útlumem hnìdouhelného
hornictví a také restrukturalizací oceláøského prùmyslu. Zvýhodnìni
jsou vìkovì nejstarší zamìstnanci, kteøí mají na trhu práce nejmenší
šanci na uplatnìní. 

Provozní doba na pracovištích sociálního centra na Dole Paskov je
ve støedu od 9.00 do 15.00 hodin, v ostatních pracovních dnech od
7.00 do 13.00 hodin.  Ing. Bc. Jana Dronská,  MBA

Dne 14. bøezna 2017 byla zahájena ze strany Státního úøadu
pro jadernou bezpeènost kontrola radiaèní ochrany ve státním
podniku DIAMO.  

Pøedmìtem kontroly je plnìní programù monitorování schvá-
lených podle atomového zákona pro jednotlivé odštìpné závo-
dy státního podniku DIAMO. Souèástí kontroly bude, na zá-
kladì pøedložených zpráv, vyhodnocení výsledkù za rok 2016
vèetnì hodnocení ozáøení kritické skupiny obyvatel, prùkazu
optimalizace radiaèní ochrany, rozboru pøíèin a úèinnosti pøija-
tých opatøení pøekroèených vyšetøovacích a zásahových úrov-
ní, zhodnocení vývojových trendù mìøených velièin ve sledo-
vaných obdobích a návrhù pro další postupy a využití výsledkù
mìøení.  

Kontrola Státního úøadu pro jadernou bezpeènost bude ukon-
èena dne 20. dubna 2017. 

Ing. Antonín Maršálek 
námìstek øeditele s. p. pro ekologii a sanaèní práce

DIAMO
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EXKURZI NA O. Z. TÚU vKNIHA DĚJINY ČESKÝCH MĚST - PŘÍBRAM v v UZÁVĚRKA 30. 3.  2017

Hlavní budova Dolu Paskov, lokalita Staøíè

Pracovnice ostravského sociálního centra o. z. ODRA Veneta
Souèková

Státní podnik DIAMO zřídil pro propuštěné horníky na Dole Paskov sociální centrum 

SÚJB zahájil kontrolu
radiační ochrany 

v s. p. DIAMO

Pro posouzení nároku na příspěvek musí žadatel předložit:  
•  Vyplnìný formuláø žádosti o pøiznání pøíspìvku (dostupný  na pracovišti sociálního centra  s. p. DIAMO nebo na

http://www.diamo.cz/narizeni–vlady–socialni–prispevek/view–category).   

•  Doklad o obèanství a vìku – obèanský prùkaz nebo cestovní doklad.  

•  Doklad o ukonèení pracovního pomìru – výpovìï z pracovního pomìru podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo
dohoda o rozvázání pracovního pomìru podle § 49 zákoníku práce z týchž dùvodù.  

•  Doklad o nepøetržitém trvání pracovního pomìru, o prùbìhu a délce zamìstnání – potvrzení o zamìstnání pøi skonèení 
pracovního pomìru podle § 313 zákoníku práce (tzv. zápoètový list).  

•  Potvrzení o pøevažujícím zaøazení zamìstnance (dùl, povrch) za dobu zamìstnání na základì poètu smìn odpracovaných 
na stálém pracovišti v podzemí hlubinného dolu a o odpracované dobì v povrchových profesích.  

•  Poživatel ZPH – potvrzení pøíslušného plátce o výplatì a výši zvláštního pøíspìvku horníkùm.  

•  Poživatel náhrady za ztrátu na výdìlku – potvrzení pøíslušného plátce o výplatì a výši náhrady za ztrátu na výdìlku.



Na lokalitì Støíbro probíhá dlouhodo-
bý monitoring na ètyøech profilech – vý-
stupech dùlních vod ze štol Prokop,
Dlouhý Tah, Michael a Milíkov. Proto-
že se jedná o lokalitu po tìžbì rud, jsou
zde sledovány pøedevším tyto ukazate-
le – Zn, Pb, Cd, Fe, nerozpuštìné látky,
Ni, SO4 a prùtoky množství vod. Od po-
èátku roku 2014 klesly na štole Prokop
mìøené prùtoky vod pod 1 l/s a koncent-
race zinku se zvýšily nad hodnotu „p“
(6 mg/l). To potvrdil i opakovaný roz-
bor a následná zvýšená kontrolní èin-
nost na profilu. Ojedinìlá pøekroèení
byla již v minulosti zaznamenána, ale
nyní se jednalo o dlouhodobý jev, který
v závìru roku 2014 potvrdila i pøekroèe-
ní hodnot „p“ ve zbývajících ukazate-
lích (olovo (3mg/l) a kadmium
(0,035 mg/l)). V pøípadì olova došlo
i k pøekroèení hodnoty „m“ (3,5 mg/l).
O všem byl informován vodoprávní
úøad, který schválil zvýšený monitoring
a následnì i doèasné zvýšení limitù
u sledovaných ukazatelù s podmínkou,
že bude navrženo, jak v budoucnosti
snížit hodnoty pod pøijatelnou úroveò,
a to s ohledem na skuteènost, že bi-
lanèní zatížení toku Mže se oproti minu-
lým rokùm snížilo. Výraznì menší
množství vod, i když silnìji zneèištì-
ných, tok Mže ovlivòuje ménì než v mi-
nulosti. Na lokalitì probìhlo rozsáhlé
vzorkování rùzných míst v podzemí
s cílem zjistit zdroj zvýšené kontamina-
ce a dùvody snížení prùtokù vod ze što-
ly. Protože prostøedí štoly je souèástí
prohlídkové trasy skanzenu místního
hornického spolku, byly nám poskytnu-

ty další informace. Vzhledem k suchu
posledních let se s urèitým zpoždìním
popsaný jev projevil i u dùlních vod,
a to jejich poklesem a pravdìpodobnì
i zoxidováním èástí hornin, které oboha-
tily zbylé vody. Možnosti èištìní vod na
lokalitì jsou pomìrnì omezené, prosto-

rovì i technicky. Státní podnik DIAMO
nemá v okolí žádné pozemky a navíc
není jasné, jak dlouho bude nepøíznivá
situace trvat, proto jsme pøistoupili k va-
riantì možného èištìní vod, která by by-
la ekonomicky a prostorovì co nejménì
nároèná. Ve spolupráci s docentem Ze-
manem z Masarykovy univerzity v Brnì
byl vypracován návrh postupu na od-
stranìní nadlimitních koncentrací kovù
z dùlní vody vytékající ze štoly Prokop
ve Støíbøe. Vzhledem k tomu, že se fyzi-
kálnì-chemické parametry dùlní vody
a její složení pohybují v pøíznivých
a pro podzemní vody obvyklých hodno-
tách, nejvhodnìjším zpùsobem pro sní-
žení koncentrací Zn, Pb a Cd se zdála
být úprava dùlní vody její interakcí
s kalcitickým vápencem, který by mìl
zajistit srážení a spolusrážení uvede-
ných kovù v podobì karbonátù a hydro-
xokarbonátù a jejich stabilní vyvázání
do dnového sedimentu. Pøed uvedením
navrhovaného postupu do praxe však
bylo tøeba ovìøit, že je daný pøedpoklad
pro dùlní vodu vytékající ze štoly Pro-
kop ve Støíbøe správný. Proto byly od
léta 2015 provádìny laboratorní studie,
které mìly ovìøit proces snížení kon-
centrace kovù interakcí dùlní vody
s kalcitickým vápencem ve statických
a dynamických podmínkách na hodnoty,
které budou s dostateènou rezervou
splòovat stanovené limity, a najít opti-
mální parametry pomìru kalcitického
vápence a objemu dùlní vody, které za-
jistí požadované snížení koncentrace
zinku, olova a kadmia. Pro dlouhodobé
laboratorní testy bylo tøeba zajistit kons-

tantní výchozí složení tak, aby bylo
možné jednoznaènì identifikovat zmìny
v parametrech a procesy, které jsou za
tyto zmìny zodpovìdné. Zjištìné slože-
ní zároveò bylo dùležité pro pøípravu
syntetické dùlní vody, která sloužila
k laboratorním experimentùm. Pro inter-

akci syntetické
dùlní vody s uhlièi-
tanem vápenatým
byl použit vypraný
kalcitický vápenec.
Podle chemické-
ho složení se jedná
o èistý kalcitic-
ký vápenec, kte-
rý svým složením
odpovídá kalcitu
Ca CO3. Pøímìsi
ostatních složek
vèetnì sledova-
ných tìžkých kovù
jsou zanedbatelné
a na prùbìh experi-
mentù nemìly vliv.

Pro zmìnu para-
metrù syntetické
dùlní vody a sledo-
vání snížení kon-
centrace zinku, olo-
va a kadmia byly
použity dvì série
experimentù. První
série zahrnovala
experimenty ve

statickém uspoøádání (vsádkové experi-
menty), druhou sérii tvoøily dynamické
experimenty s prùtoènými kolonami
(dynamické experimenty).

Dùlní voda vytékající ze štoly Prokop
ve Støíbøe je charakteristická tím, že má
velmi nízké obsahy rozpuštìných karbo-
nátových látek. Vsádkové experimenty
sloužily pøedevším pro „jednoduché“
ovìøení pøedpokladu, že doplnìní obsa-
hu rozpuštìných karbonátových látek
a tím zpùsobený posun hodnot pH k vyš-
ším hodnotám povede ke srážení ne-
rozpustných uhlièitanù a hydroxyuhlièi-
tanù tìžkých kovù a jejich záchytu a od-

stranìní z dùlní vo-
dy. Výkyvy teplot
v laboratoøi byly
v rozmezí necelých
4 oC a projevily se
zejména na zmì-
nách oxidaènì-re-
dukèního potenciá-
lu (teplota zøetelnì
ovlivòuje množství
plynù rozpuštì-
ných z atmosféry).
Na klíèový para-
metr, tedy hodnotu
pH, prakticky ne-
mìly vliv.

Vsádkové expe-
rimenty se syntetic-
kou dùlní vodou
potvrdily pùvodní
pøedpoklad, že pøi-
dání odpovídající-
ho množství kalci-
tického vápence
k syntetické dùlní
vodì s tìžkými ko-
vy zpùsobí posun

pH k vyšším hodnotám a doplní kon-
centrace rozpuštìných karbonátových lá-
tek tak, že dojde ke snížení koncentrací
zinku, olova a kadmia srážením jejich
nerozpustných uhlièitanù. U zinku došlo
v prùbìhu deseti dnù ke snížení koncent-
race z 11 mg/l na 1 mg/l, u olova z pù-

vodní koncentrace 2,3 mg/l na 0,1 mg/l
a u kadmia z pùvodní koncentrace
0,07 mg/l na hodnotu kolem 0,02 mg/l.

Na základì výsledkù vsádkových ex-
perimentù bylo pøikroèeno k dynamic-
kým kolonovým experimentùm, které se
mnohem více blíží reálným podmínkám
navrhovaného zpùsobu odstranìní
nadlimitních koncentrací kovù z dùlní
vody vytékající ze štoly Prokop ve
Støíbøe. Rozdílem je, že zatímco
u vsádkových statických experimentù
trvalo dosažení stabilních stacionárních
hodnot 10–20 dnù, u dynamických prù-
toèných experimentù bylo dosaženo
srovnatelných hodnot už po dvou dnech
v zásobní nádobì a po 1–2 hodinách na
výstupu z vápencové kolony. Z toho vy-
plývá, že proudìní syntetické dùlní vo-
dy vápencovým ložem nemá vliv na vý-
sledné parametry dùlní vody a kontakt
syntetické dùlní vody s kalcitickým vá-
pencem vede ke stejnému nebo srovna-
telnému stacionárnímu stavu. Naopak,
dosažení stacionárního stavu je silnì
ovlivnìno proudìním syntetické dùlní
vody vápencovým ložem a vede v da-
ném uspoøádání ke zkrácení èasu po-
tøebného k dosažení stacionárního stavu
o jeden až dva øády (zkracuje se ze dnù
na hodiny). Dynamické experimenty
sledující vývoj fyzikálnì-chemických
parametrù syntetické dùlní vody s tìž-
kými kovy, která prochází vápencovým
ložem, ukázaly, že už v prùbìhu tøí ho-

din dojde k øádovému snížení koncen-
trací rozpuštìného olova, zinku a kad-
mia na jednu tøetinu pùvodní hodnoty.
Výsledné koncentrace leží se znaènou
rezervou pod stanovenými limity.

Výsledky laboratorních experimentù
ukazují, že je možné pøistoupit k pilotní-
mu terénnímu ovìøení navrhovaného
postupu úpravy nadlimitních koncentra-
cí tìžkých kovù v dùlní vodì vytékající
ze štoly Prokop ve Støíbøe a namìøené
parametry využít k výpoètu parametrù
terénní zkoušky.

Jako nejvhodnìjší prostor pro umístì-
ní vápencového lože se jeví odvodní ka-
nál cca 15 m od výstupu dùlních vod
v pøímém úseku za prvním ohybem. Da-
né místo se nachází v katastrálním území
Støíbro, v obci Støíbro, na parcele èíslo
3232, vedené jako koryto vodního toku
umìlé. Horní pozice vápencového lože
by mìla být v úrovni hladi-
ny dùlních vod v kanále, na
konci vápencového lože by
mìla být umístìna vhodná
zábrana tak, aby byla zajiš-
tìna geometrická stabilita
vápencového lože pro pøí-
pad pøívalových srážek
a dalších nepøedvídaných
událostí. Pro ošetøení dùlní
vody by mìlo být zhotoveno
vápencové lože o rozmìrech
cca 5 m x 2,5 m x 0,3 m.
Pro realizaci tohoto opatøe-
ní staèí nasypat kalcitický
vápenec pøíslušné zrnitosti
do odvodního kanálu od
Prokopské štoly v ploše
5 m x 2,5 m ve vrstvì
30 cm, což je v principu
hloubka vody v odvodním
kanále. Kanál je v toku za-
rostlý travou, na dnì a ve
dnovém sedimentu obsahu-

je tlející organický detrit (rozkládající se
organickou hmotu zbytkù rostlin). Geo-
metrický tvar, mírný sklon a pomalý od-
tok dùlní vody poskytuje ideální místo
pro lokalizaci pilotního terénního experi-
mentu odstraòování nadlimitních kon-
centrací zinku, olova a kadmia z dùlní
vody. Pøed realizací nebude tøeba prová-
dìt terénní úpravy a výraznìjší inženýr-
ské zásahy do kanálu. Pro správnou
funkci navrhovaného opatøení jsou dùle-
žité pøedevším dva parametry: dostateè-
ná doba zdržení dùlní vody ve vápenco-
vém loži, aby se uhlièitany tìžkých kovù
staèily srážet, a dostateèná komunikace
vody ve vápencovém loži s atmosférou,
aby bylo zajištìno vyrovnávání koncen-
trací oxidu uhlièitého obsaženého v at-
mosféøe a rozpuštìného ve vodì (pøi roz-
pouštìní uhlièitanù ve vodì v kontaktu
s atmosférou je èást rozpuštìných karbo-
nátových látek, které srážejí tìžké kovy,
získávána rozpouštìním atmosférického
oxidu uhlièitého). Pro výpoèet objemu
a plochy vápencového lože byly použity
konzervativní, tj. ménì pøíznivé, hodno-
ty, zjištìné dynamickými laboratorními
zkouškami. Ze získaných údajù vyplývá,
že bude potøeba v prùmìru ošetøit zhruba
3 400 l/hod dùlních vod. Na ošetøení
1 l syntetické dùlní vody byly tøeba v la-
boratorních podmínkách cca 3 kg kalci-
tického vápence (pøi náplni kolony
150 g CaCO3 proteklo zhruba 20 objemù
kolony dùlní vodou). Pro ošetøení
3 400 l dùlní vody za hodinu bude tøeba
10,2 t kalcitického vápence, což pøi jeho
prùmìrné hustotì 2,7 g/cm3 pøedstavuje
objem 3,78 m3.

Mìstský úøad Støíbro vydal
30. 8. 2016 na základì stanoviska Povo-
dí Vltavy souhlas s provedením ohláše-
ného stavebního zámìru. Vápencové lo-
že bylo vybudováno 3. 11. 2016 s tím,
že do konce roku 2017 bude provádìn
monitoring úèinnosti daného opatøení
s možností využití získaných poznatkù
nejen na lokalitì Støíbro, ale i na jiných
lokalitách v rámci státního podniku.

První výsledky ukazují, že bude nutné
doplnit lože o cca 5 tun jemného vápence
frakce 0/4 oproti použité frakci 16/32. Pøi
pokusech byla používána zrnitost cca
3 mm s tím, že v terénních podmínkách
je možné použít zrnitost až 3 cm. Hodno-
ta pH vody na výstupu se zvedla pouze
o dvì až tøi desetiny, na hodnoty okolo
6,6, a pro efektivní vysrážení tìžkých ko-
vù je nutné dosáhnout hranice 7,5, kdy
úèinnost tohoto opatøení prudce roste pro
všechny sledované kovy rozpuštìné
v dùlní vodì. V souèasné dobì dochází
pouze ke snižování koncentrací olova
o 0,5 až 0,75 mg/l ze vstupních hodnot
2,2 až 1,5 mg/l. Tyto výsledky odpovída-
jí zjištìným laboratorním pokusùm.
V zimních mìsících se navíc vlivem níz-
kých teplot ve vodì rozpustí zhruba
dvakrát více oxidu uhlièitého než pøi
25 °C a to mírnì ztìžuje posun pH k vyš-
ším hodnotám. Pro funkènost opatøení
bude zásadní dosažení zmínìného
pH 7,5. 

Na závìr se sluší podìkovat mìstu Støíb-
ro za možnost využít pozemek v majetku
mìsta k realizaci pilotního pokusu a vstøíc-
nost bìhem celého procesu pøípravy.

Mgr. Petr Brùèek, Ph.D.
vedoucí oddìlení ekologie 

o. z. SUL Pøíbram

Lokalizace 
vápencového lože

Schematický plánek
vápencového lože
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Dočištění důlních vod na lokalitě Stříbro

Vápencové lože

Budování vápencového lože



V sobotu 18. bøezna se na støelnici
ve Skalici u Èeské Lípy konal 3. roèník
støeleckého závodu Putovní pohár øedi-
tele o. z. TÚU Ing. Tomáše Rychtaøíka.
Na støelnici jsme se sešli v 9 hodin v po-
ètu 27 závodníkù. Z toho 10 závodníkù
byli držitelé zbrojních prùkazù a zbýva-
jících 17 závodníkù byli støelci „amaté-
øi“, kterým jsme po øádném proškolení
zapùjèili svoje zbranì a následnì jsme
nad nimi zajistili dohled. Letos nám po-
èasí pøíliš nepøálo, ale chvilkami ani
moc nepršelo. 

Støíleli jsme dvì disciplíny, míøenou
5 + 20 ran z útoèné pušky v ráži
7,62 x 39 mm a míøenou 5 + 20 ran ze
služební pistole nebo revolveru. V kate-
gorii žen v disciplínì útoèná puška vy-

hrála Dana Janhubová, druhá byla Mar-
tina Loužecká a na tøetím místì se umís-
tila Jana Jiránková, v disciplínì služební
pistole nebo revolver vyhrála Dana Ja-
hubová, druhá byla Martina Loužecká
a tøetí byla Kateøina Poncarová. V kate-
gorii mužù v disciplínì útoèná puška
vyhrál Pavel Varga, druhý byl Renda
Jech a na tøetím místì se umístil Honza
Pokorný, v disciplínì služební pistole
nebo revolver vyhrál Leoš Novák, dru-
hý byl Zdenìk Plecháè a tøetí byl Pavel
Varga. Po seètení výsledkù z dlouhé
a krátké zbranì jsme koneènì zjistili,
kdo si odnese putovní pohár øeditele
o. z. TÚU pro rok 2017. Celkovým vítì-
zem se stal Zdenìk Plecháè, druhý byl
Leoš Novák a tøetí místo obsadil Pavel

Varga. Další v poøadí následovali s vel-
mi tìsným odstupem a mnohdy opravdu
každý jednotlivý bod znamenal jednu
pøíèku v umístìní. Nìkdo musel být
i poslední, jmenovat zde nebudu, ale
mohu poznamenat, že poslední umístìní
v kategorii mužù i žen si odnesli
alespoò cenu útìchy. 

Rád bych podìkoval sportovnì
støeleckému klubu Skalice u Èes-
ké Lípy za pronájem støelnice
a pomoc se zajištìním závodu,
Vildovi Válkovi za podporu a fo-
todokumentaci závodu, všem zú-
èastnìným za dobrou náladu a je-
jich úèast na závodech. Doufám,
že se støelecké závody opìt vyda-
øily a všichni si to opravdu užili. 

4. roèník støeleckého závodu
o pohár øeditele o. z. TÚU plánu-
jeme uskuteènit v jarních mìsí-

cích roku 2018. Doufám, že úèast bude
minimálnì stejná nebo hojnìjší a vše
dopadne alespoò stejnì dobøe jako pøi
poøádání letošního roèníku závodu. Dále
doufám, že zdravý rozum zvítìzí nad
snahou nìkterých vrcholných pøedstavi-

telù Evropské unie a sportovní støelba
nezùstane pouze v našich vzpomínkách.  

Za organizátory závodu  
Ing. Pavel Varga  

oddìlení životního  prostøedí 
o. z. TÚU
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Stupnì vítìzù – 1. Zdenìk Plecháè, 2. Leoš Novák 
3. Pavel Varga

Adéla Nováková 
pøi støelbì z útoèné pušky

Vyhlášení výsledkù

3. ročník střeleckého závodu o putovní pohár 

Do havíøiny jsem vstoupil v roce 1954
studiem na Vyšší prùmyslové škole hor-
nické v Pøíbrami (VPŠH). Mìl jsem mož-
nost v sobotu chodit fárat na noèní smìnu
na dùl Anna v Bøezových Horách. Za noè-
ní smìnu jsme dostávali mzdu 30 Kè. 

Po maturitì v roce 1958 jsem dostal
umístìnku do Severoèeského hnìdouhelného revíru (SHR) v Mostì.
Umístìnkou jsem byl vázán pracovat tøi roky u podniku, ke kterému
jsem byl pøidìlen. Tam jsem dostal lopatu a vykládal jsem tìžký minerál
baryt z vagonù pro tìžkokapalinové prádlo uhlí. Pro pøedstavu, kus ba-
rytu o velikosti krabicového vína váží cca 4 kg. Po mìsíci této „technic-
ké funkce“ mi dali èervenou nádražáckou brigadýrku, èervený praporek,
píšt’alku a šel jsem spínat na dùlní vleèce železnièní vagony s uhlím. 

Tyto radostné chvíle v „technické funkci“ v øíjnu 1958 skonèily a já
jsem rukoval na vojnu na Slovensko, na letisko Tri Duby u Banské
Bystrice. Po výcviku jsem dìlal palubního mechanika pro výzbroj na
stíhaèkách MIG 15. Tyto mašiny byly otluèené jako píšt’alièka. Na le-
tisko Tri Duby pøišly z ukonèené Korejské války v roce 1953. Dva ro-
ky uplynuly a já jsem se vracel do SHR. 

Po návratu jsem pracoval jako dispeèer tøídírny uhlí na šachtì
a v únoru 1962 jsem byl pøeøazen na novì postavenou Ústøední
úpravnu uhlí Herkules v Záluží u Mostu do funkce hlavního dispeèe-
ra národního podniku Doly vítìzného února Záluží (DVÚZ). Hlavní
dispeèer mìl na starosti tìžbu na jednotlivých hlubinných a povrcho-
vých dolech podniku. Musel pravidelnì fárat na všech dolech, mít vý-
cvik báòského záchranáøe na Hlavní báòské záchranné stanici v Mos-
tì a musel znát havarijní plány dolù. Fáral jsem proto na hlubinných
dolech Julius III, Nejedlý, Centrum, Kolumbus, Vítìzný únor, Pluto,
Kohinoor a na povrchových dolech (oprámech) Ležáky, Vrbenský,
Obráncù míru a Èeskoslovenské armády. 

V letech 1963–1969 jsem studoval pøi zamìstnání na Vysoké škole
báòské v Ostravì, fakultì Hornicko-geologické, obor Hlubinné dobý-
vání ložisek. Diplomovou práci na téma Alternativní øešení postupu
porubní fronty v IX. poli dolu Kohinoor jsem dìlal na dole Kohinoor
v Mariánských Radèicích. 

Dostaly se mi do rukou noviny Uranových dolù Pøíbram (UD Pøí-
bram), ve kterých doly dìlaly nábor technikù a horníkù do podzemí.
Jednal jsem s podnikovým øeditelem DVÚZ o možnosti ukonèit pra-
covní pomìr na DVÚZ. Odmítl s tím, že jsem studoval na stipendi-
um. Za nìkolik dní mi øeditel sdìlil, že mì mùže uvolnit, a to bez ná-
hrady stipendia. Tomuto št’astnému rozhodnutí nahrála skuteènost, že
po roce 1968 byly sluèovány hlubinné doly a báòských technikù byl
dostatek. Promoval jsem v Ostravì 8. èervence 1969 a 15. srpna 1969
už jsem nastoupil na UD Pøíbram. 

Nastoupil jsem v Jeruzalémì na dùl II, š. è. 9, k závod-
nímu Ing. Èížkovi. A hned došlo ke støetu. On požado-
val, abych šel štajgrovat. Já jsem chtìl jít dìlat lamaèe,
protože podmínky v podzemí na uhlí a na uranu se neda-
ly srovnávat. Na uhlí elektrická vrtaèka vážila 8 kg, na
uranu 30 kg, na uhlí se používaly pásy a dopravníky, na
uranu bagry a dùlní vozy apod. Závodní zavolal
naddùlního, vedoucího 25. úseku, Milana Suka, aby mi
trochu srovnal høebínek. 

Naddùlní mì pøidìlil do party hlavního pøedáka Milo-
še Prudkého na ražbu sledných chodeb. Miloš Prudký
v roce 1956 pùsobil v kolektivu rychlorazièù, kteøí vy-
tvoøili svìtový rekord 1021,3 m v mìsíèním postupu pøi
ražbì pøekopu na š. è. 6 na Brodì. Takže neznal, co je to
si odpoèinout. V partì však byli správní chlapi, tak mi
pomohli a nauèili mì všechny operace. Pøedák mi øekl,
abych do šachty nenosil zásnubní a snubní prsten, že mi
mùže vrtací tyè utrhnout prst. Tak jsem si je sundal a už
je 48 let hledám. 

Dva mìsíce jsem pracoval na dobývce a na ražbì ko-
mína. V roce 1970 jsem zaèal štajgrovat na 25. úseku
a po pùl roce jsem dìlal inženýra úseku (zástupce
naddùlního). Od ledna 1972 jsem byl jmenován naddùl-
ním na tomto 21. úseku. Od ledna 1973 jsem byl pøeøa-

zen na 23. úsek na š. è. 21 na Hájích jako naddùlní. Ani jsem se nesta-
èil rozkoukat a ve 4. ètvrtletí jsem byl pøeveden na š. è. 9 do funkce
provozního inženýra dolu, jako zástupce hlavního inženýra dolu II,
prima chlapa Ing. Milana Maòovského. V dubnu 1976 jsem byl pøeøa-
zen na dùl IV, š. è. 19 a 11 A (Bytíz), zase do funkce provozního in-
ženýra dolu.  

V kvìtnu 1977 pøijel na š. è. 19 generální øeditel koncernu Èesko-
slovenského uranového prùmyslu (ÈSUP) a jako samozøejmost mi
oznámil, že 1. 9. 1977 nastupuji na Uranové doly Západní Èechy
(UDZÈ) v Zadním Chodovì do funkce technicko-výrobního námìstka
(TVN) a statutárního zástupce øeditele koncernového podniku. Stáva-
jící technicko-výrobní námìstek, Ing. Maòovský, mìl být jmenován
øeditelem koncernového podniku UDZÈ. 

Jediné, co jsem vìdìl o kolektivu na øeditelství UDZÈ, byla kolegi-
ální informace od pracovníkù generálního øeditelství ÈSUP, kteøí døí-
ve pracovali na øeditelství UDZÈ, že každý, kdo pøijde mezi nì cizí,
zejména z Pøíbrami, je v jejich kolektivu jako vøed v organismu, který
se musí odstranit. Mùj závodní na UD Pøíbram mi vysvìtlil, jak po-
stupovat proti otevøené opozici, øíkal tomu žampionová politika. 

„Nech je, at’ vystrèí proti tobì hlavièky jako žampiony, pak udìlej
ŠMIK, a je po opozici“. 

Tak jsem 1. 9. 1977 zabouchal na bránu západoèeskému uranu
v Zadním Chodovì a nastoupil jsem na pozici odborného asistenta øe-
ditele koncernového podniku UDZÈ, pana J. Šimla. Od 1. 12. 1977
mì øeditel povìøil zastupováním TVN se všemi právy a povinnostmi.
TVN Ing. Maòovský byl na stáži pro funkci øeditele podniku a po ná-
vratu mì už jako novì jmenovaný øeditel podniku jmenoval od
1. 11. 1978 technicko-výrobním námìstkem a zástupcem øeditele. 

Koncernový podnik UDZÈ zamìstnával 2500 pracovníkù na
š. è. 3, š. Dyleò, š. Vítkov II, š. Okrouhlá Radouò u Jindøichova Hrad-
ce a Závodì výstavby a dopravy v Chodové Plané a v Ostrovì nad
Ohøí. Na útvaru TVN jsem mìl 13 oddìlení vèetnì Báòské záchranné
stanice. 

Šachta è. 3 byla ve velmi špatném technickém stavu. Ing. Ma-
òovský ještì ve funkci TVN už pøipravil øešení, tak jsem mohl pokra-
èovat. 

Nejprve bylo nutné provést rekonstrukci výztuže a výstroje jámy
è. 3. Ale kým? Na celém báòském podniku UDZÈ nebyla jediná

osádka, která by tuto nároènou rekonstrukci provedla. Jednal jsem
proto s UD Pøíbram, š. è. 19, aby mi pùjèili osádku hlubináøù Karla
Hamáèka, která mi hloubila jámu è. 19, když jsem byl na této šachtì
ve funkci provozního inženýra dolu. Do mìsíce Karel se svým or-
chestrem nastoupil a spustil koncert, že se všichni domorodci divili.
Rekonstrukci provedli v termínu a kvalitnì. 

Nato jsme zahájili hloubení jámy è. 12, pøestavbu tìžního stroje na
tyristorové øízení a výstavbu èerpacího a vìtracího systému dolu.
A aby toho nebylo málo, vypukl v dole požár a dùl najel na plný pro-
voz témìø po tøech mìsících. 

Na šachtì Dyleò jsme vyøešili dosah tìžního stroje do vìtších hlou-
bek, kde bylo kvalitní zrudnìní, pøece ho tam nenecháme. Šachta by-
la za hranièními dráty se SRN a na šachtu se jezdilo jedinì s eskortou
pohranièníkù. 

Na šachtì Vítkov II musela být posunuta celá tìžní vìž do osy já-
my, protože tìžní klece nejezdily v ose, a byla provedena pøibírka ko-
mína Koèov na profil jámy a osazeno výtahové zaøízení 2. únikové
cesty z dolu. 

Na šachtì Okrouhlá Radouò jsme hloubili novou vìtrací jámu Ku-
balov, 2. únikovou cestu z dolu. 

Pro závod Výstavby a dopravy (ZVD) byly postaveny nové strojní
a montážní dílny a dílny v Chodové Plané. Závod byl pøestìhován
z Ostrova nad Ohøí a v Ostrovì zùstala jen licenèní výroba spaloven
pro lodì do SSSR. Závod stavìl odkalištì pro novou Chemickou
úpravnu v Hamru. 

V rámci investièní výstavby bytù bylo postaveno sídlištì VORA
v Mariánských Lázních a sídlištì VAJGAR v Nové Vèelnici pro za-
mìstnance dolu Okrouhlá Radouò. 

V roce 1979 jsem byl zvolen èlenem pøedsednictva OV KSÈ v Ta-
chovì (odmítnìte to stranì a vládì), a to už opozice naznaèovala, že
mùžu ohrozit židli našeho øeditele a že mì na to na OV KSÈ pøipra-
vují. A aby tìch radostí nebylo málo a aby opozice dostala pro svoje
intriky novou munici, dostal jsem v prosinci 1979 od generálního øe-
ditele ÈSUP jako dárek pod stromeèek dopis ve znìní: „Vážený sou-
druhu, na základì Vaší politické angažovanosti (…) jste byl navržen
do kádrových rezerv pro funkce øeditelù koncernových podnikù
ÈSUP.“ Úvodní semináø se konal ve dnech 11. 2.–12. 2. 1980 v Re-
zortním vzdìlávacím støedisku Federálního ministerstva paliv a ener-
getiky v Havíøovì. Vždycky jsem si øíkal, že fárat a øešit technické
problémy, to je mùj svìt. Ale øeditelská židle, to byla meta, které
jsem nikdy nechtìl dosáhnout. 

Po úvodním semináøi, vìdom si toho, že si zabouchnu vrata v ce-
lém ÈSUP, jsem požádal generálního øeditele ÈSUP o vyjmutí z kád-
rových rezerv, protože na semináøi se mnou bylo 14 chlapù z uhlí
a energetiky a já sám z uranu. To vìštilo, že se pøipravuje v ÈSUP na
nìkterém báòském podniku kádrová zmìna. A to jsem ještì nevìdìl,
že pravda není daleko. Generální øeditel mé žádosti vyhovìl. Celých
34 let jsem nevìdìl, co se na mì v roce 1980 chystalo. 

Po letech, od roku 1994, jsme se v Pøíbrami s generálním øeditelem,
už oba jako dùchodci, potkávali. On mi nabídl tykání, ale nikdy se ani
slovem nezmínil o situaci z roku 1980. Na konci roku 2014 jsem mu
pøál k novému roku a on mi øekl, že má nemoc z povolání. Teprve ny-
ní po 34 letech mi sám øekl, že jsem mìl jít v polovinì roku 1982 do
funkce øeditele koncernového podniku na Uranové doly Hamr. 

Ale to už jsem pøedbìhl dìj nìkolika desetiletí. Zatím jsem ještì na
UDZÈ ve funkci TVN. Zaèátkem roku 1982 jsem byl rozhodnut
ukonèit pìtiletý turnus na UDZÈ a vrátit se na Pøíbramsko. Generální
øeditel ÈSUP souhlasil s mým skonèením ve funkci TVN, ale mìl
podmínku, že si musím za sebe najít náhradu. Navrhl jsem hlavního
inženýra z dolu Okrouhlá Radouò Ing. Z. Majera a podmínka byla

Ing. Jiøí Kubát se narodil 1. 3. 1939
v Dolních Hbitech u Pøíbrami.
V roce 1969, po dokonèení studia
na Vysoké škole báòské v Ostravì,
nastoupil k uranovým dolùm.
„U uranu“ v oblasti Pøíbramska
a západních Èech pùsobil v rùzných
technických profesích až do dùcho-
dového vìku a øadu let také jako
dùchodce. 

Z vyprávìní pamìtníkù…

Život v havířině
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splnìna. Nutno øíci, že za mého pìtiletého pùsobení ve funkci TVN
splnil podnik všechny ukazatele výroby. V roce 1980 a 1981 jsem byl
na služební cestì v atomové elektrárnì Bìlojarská v SSSR. 

Jednal jsem s podnikovým øeditelem Rudných dolù Pøíbram
(RD Pøíbram) a ten mi dal pøíslib, že 2. 1. 1983 mohu nastoupit. To
byl po dlouhé dobì zase kousek štìstí. 

V létì roku 1982 za mnou pøijel pøedseda Èeského báòského úøadu
v Praze (ÈBÚ) Ing. V. Zika se svým námìstkem Ing. Romanem Ma-
kariusem, mým spolužákem z prùmyslovky. Nabídli mi, abych na-
stoupil na ÈBÚ do Prahy. Já jsem byl rád, že budeme s rodinou zase
na Pøíbramsku, tak jsem nabídku s díky odmítl. 

V lednu 1983 jsem nastoupil do funkce vedoucího výrobního odbo-
ru na øeditelství Rudných dolù Pøíbram. RD Pøíbram mìly 11 závodù

po celých Èechách s èinnostmi tìžba a úprava zlata, èeských granátù,
polymetalických rud, vápencù a grafitù, ražba kolektorù v Praze, výro-
ba ocelových hal (dnešní HALEX), výroba HAKI lešení, výroba vápe-
nopískových cihel, ražby prùzkumných štol. 

Pøed rokem 1989 jsem mìl èervenou knížku, tak jsem byl v roce
1991 odvolán z funkce vedoucího odboru. To už se doly ale zavíraly
a já jsem do konce roku 1992 dìlal inspektora pro likvidaci dolù. 

Zaèátkem roku 1993 jsem nastoupil jako tìžmistr na ražbu Pod-
zemního zásobníku plynu na š. è. 16 bez obav, že budu zase nìjaká
kádrová rezerva. A to už jsem mìl do dùchodu jen 14 mìsícù. 

V prùbìhu roku jsem pøešel k firmì IDOS Praha, spol. s r. o., se
sídlem na š. è. 16, do funkce vedoucího investic a životního prostøedí.
Ve spolupráci s kolegou Ing. Láïou Kramáøem jsem stavìl provozní
objekty a technologická zaøízení ke zneškodòování nebezpeèných od-
padù. Na š. è. 16 je od roku 2000 stále v provozu technologie na zne-
škodòování polychromovaných bifenylù (PCB) a na š. è. 19 je od ro-
ku 1999 stále v provozu zaøízení na odstraòování nebezpeèné vlast-
nosti – infekènosti – v odpadech ze zdravotnických zaøízení. Obì za-
øízení pracují na základì termického procesu, bez spalování. 

Zde jsem mohl uplatnit v plném rozsahu Osvìdèení odborné zpù-
sobilosti, vydané MŽP a Ministerstvem zdravotnictví ÈR, ke zpra-

covávání dokumentací a posudkù pro proces EIA a dekretem Kraj-
ského soudu v Praze jsem byl jmenován soudním znalcem. Tyto
èinnosti jsem vykonával po dobu 20 rokù. 

V roce 1994 jsem dostal
dùchod, ale pracoval jsem
ještì 21 rokù v dùchodu,
až do 31. 12. 2015.  V roce
2004 jsem pøešel z firmy
IDOS Praha, spol. s r. o.,
na DIAMO, s. p., o. z.
Správa uranových ložisek
Pøíbram, do funkce pra-
covníka Oddìlení technic-
kého a investic. Zajišt’oval
jsem investièní stavby
v oblasti Pøíbrami, vèetnì
ÈDV II v Dubenci. 

Od 1. 1. 2016 jsem dù-
chodce na plný úvazek.  

Ing. Jiøí Kubát  
(redakènì upraveno)
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Zhruba 60 studentù z Èeska a Nì-
mecka se vydalo na cestu za energe-
tickými zdroji. V rámci svého progra-
mu navštívili tìžbu hnìdého uhlí v Bíli-
nì, uhelnou elektrárnu Ledvice i likvi-
daci chemické uranové tìžby ve Stráži
pod Ralskem. Právì do Stráže pod
Ralskem se vydali na zaèátku své ex-
kurze. O návštìvì areálu státního pod-
niku DIAMO píše jedna ze studentek,
Ester Janèaøíková.

V úterý 28. 3. 2017 jsme se v rámci
výjezdu zabývajícího se energetickými
zdroji vypravili do Stráže pod Ralskem.
Vzhledem k tomu, že na tomto výjezdu
spolupracujeme s technickou školou

z Nìmecka, byly pro nás po pøíjezdu
pøipravené pøednášky v èeštinì a v an-
gliètinì. Protože jsem chtìla výkladu
rozumìt, rozhodla jsem se pro výklad
v èeštinì. Pozdìji jsem se dozvìdìla, že
i anglické pøednášce bylo rozumìt vel-
mi dobøe. Auty jsme vjeli do èásteènì
pøírodnì rekultivované oblasti areálu
a dojeli jsme až na místo, kde v minu-
losti probíhala chemická tìžba a kde
byl silný roztok kyseliny sírové pod
velkým tlakem vhánìn do podzemí.
Vrt, u kterého jsme stáli, vedl do hloub-
ky neuvìøitelných 240 m a procházel
nìkolika typy podloží. U chemické tìž-
by je dùležité se dostat pod nepro-

pustnou vrstvu horniny, aby se vtláèené
kyselé roztoky nemohly dostat na po-
vrch nebo do podzemní vody. 

Poté, co jsme si vrt náležitì prohlédli,
jsme se odjeli podívat na místo, kde se
vytìžený uran zpracovává. Nejvíce nás
zaujala fáze tzv. sorpèní kolony, kde
výluh prochází obrovskými nádobami
plnì naplnìnými kulièkami zhruba
o velikosti kaviáru (pozn. red.: tzv.
ionexem) s cílem zachytit uran rozpuš-
tìný ve zbytkovém technologickém
roztoku. 

Myslím, že celá exkurze byla velmi
povedená. Pan prùvodce byl velmi
vstøícný. Po celém areálu jsme mohli

vytváøet fotky a videa a na všechny zví-
davé otázky, v èeštinì i angliètinì, jsme
dostali odpovìï. Jsem ráda, že jsme
mohli prostor areálu navštívit a dozvì-
dìt se o jednom ze zpùsobù získávání
energie potøebné k našemu každodenní-
mu fungování trochu více. 

Ester Janèaøíková 
studentka Gymnázia 

Pøírodní škola, o. p. s. 

Poz. red.: Studenti v rámci své ex-
kurze na o. z. TÚU za doprovodu

Ing. Vojtìcha Vokála a Ing. Jiøího
Charváta postupnì navštívili vyluho-
vací pole, Chemickou stanici
(CHS I), Stanici likvidace kyselých
roztokù (SLKR I) a Neutralizaèní
a dekontaminaèní stanici mateèných
louhù (NDS ML). Seznámili se
s principem chemické tìžby uranu,
která zde v minulosti probíhala, ale
pøedevším s procesy probíhajícími
na navštívených provozech v souèas-
né dobì, v rámci sanace cenomanské
a turonské zvodnì.

Státní podnik DIAMO, o. z. Správa
uranových ložisek Pøíbram zajišt’uje
prostøednictvím spoleènosti STAVUS,
a. s., stravování svých zamìstnancù
v budovì øeditelství na ulici 28. øíjna
184, Pøíbram VII (døíve Generální øedi-
telství ÈSUP). Prostory jídelny jsou

umístìny v èásti budovy C a je do nich
umožnìn pøístup veøejnosti. Tyto pro-
story vèetnì vybavení pocházely ze za-
èátku 60. let minulého stolení a již ne-
vyhovovaly standardnímu vybavení pro
závodní stravování souèasné doby. 

Vedení o. z. SUL rozhodlo o celkové

Dne 8. bøezna 2017 byla vydána kniha
Dìjiny èeských mìst – Pøíbram. Kniha,
kterou napsala Vìra Smolová a kolektiv,
obsahuje 704 stran zajímavých informací
o mìstì Pøíbrami, jeho historii, kultuøe
a významných osobnostech a je doplnìna
mnoha barevnými i èernobílými fotogra-
fiemi a obrázky. Pro vznik této kni-
hy byla použita ta-
ké vybraná díla
ze sbírek Archivu
DIAMO Pøíbram,
a to Artnerova ma-
pa vodního hos-
podáøství z roku
1750, Rukopis hor-
mistra Jana Anto-
nína Alise z roku
1773, Bøezové Ho-
ry pøed rokem
1843 a Mapa
Karlo-Boromejské
štoly vyhotovená
Janem Christianem
Fischerem roku
1726 s vyobraze-
ním Pøíbrami a Sva-
té Hory focená
Pavlem Šáchou.

Jak je uvedeno
v anotaci knihy,
Pøíbram byla bì-
hem své písemnì doložené existence
(od roku 1216) témìø 500 let zároveò
centrem dolování, a to støíbrné, železné
a nakonec i uranové rudy. Díky tìžbì
støíbra a doprovodných kovù se nì-

kdejší (arci)biskupská Pøíbram stala
roku 1579 královským horním mìs-
tem. V jejím tìsném sousedství vznikla
støedovìká hornická osada Bøezové
Hory, která se od poloviny 19. století
osamostatòovala. Roku 1897 se i Bøe-
zové Hory staly královským horním
mìstem, se zaèátkem roku 1953 byly

opìt spojeny
s Pøíbramí.

Již roku 1406
je nad mìstem
doložena hora
Svaté Marie.
Z tamìjší kaple
se po jejím pøe-
dání jezuitské-
mu øádu roku
1647 stalo nej-
známìjší pout-
ní místo Èech,
které pøispìlo
ke všeobecné
známosti Pøí-
brami, zvané
až do 20. stole-
tí pro koncen-
traci obecných
a støedních
škol a dokonce
i Vysoké školy
báòské Podbrd-

skými Aténami.
Knihu vydalo NLN, s. r. o., Naklada-

telství Lidové noviny, a je možné ji vy-
hledat pod èíselným kódem ISBN
978–80–7422–489–8.

opravì prostor pro stravovací zaøízení
vèetnì nákupu moderního hygienického
vybavení. Nákupem vybavení se zlepší
komfort pøi dovozu a výdeji obìdù, kte-
ré spoleènost STAVUS, a. s., dováží
z kuchynì v areálu DAS. Neménì dùle-
žitým cílem opravy bylo zkvalitnit pro-
støedí stravovacího zaøízení jak pro za-
mìstnance o. z. SUL, tak i pro veøej-
nost. 

Termín rekonstrukce byl vybrán
s ohledem na rozhodnutí, že opravy za-
jistí zamìstnanci vlastními silami v ob-
dobí, kdy se ještì nerozbìhly práce v te-
rénu. Opravy byly zahájeny 1. února
2017 s tím, že otevøení stravovacího za-
øízení bylo naplánováno na 6. bøezna
2017. V souèasné dobì jsou novì opra-
vené prostory již plnì v provozu. Provo-
zovatelem stravovacího zaøízení je i na-
dále spoleènost STAVUS, a. s., a to ve
stejném režimu jako pøed rekonstrukcí.

Lubomír Lhota  
námìstek øeditele o. z. pro ekonomiku 

a personalistiku, o. z. SUL
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Prùbìh rekonstrukce

Ing. Charvát z o. z. TÚU se skupinou studentù pražského
gymnázia pøi exkurzi na vyluhovacím poli

Jídelna po rekonstrukci

Rekonstrukce jídelny na o. z. SUL 

Studenti navštívili oblast likvidace následků chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem

Vyšla kniha Dějiny českých měst – Příbram

Z vyprávìní pamìtníkù…

Život v havířině


