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Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Pavla Sluková navštívila o. z. TÚU
Námìstkynì ministra prùmyslu a obchodu pro majetkovou úèast
a právní podporu Pavla Sluková navštívila dne 12. èervna 2017 státní
podnik DIAMO, odštìpný závod Tìžba a úprava uranu ve Stráži pod
Ralskem a podrobnì se seznámila s problematikou sanace kontaminovaného území v severních Èechách a komplexem unikátních sanaèních technologií.
V samotném úvodu návštìvy seznámil námìstek øeditele o. z. pro
výrobu a ekologii Ludvík Kašpar paní námìstkyni s historií tìžby
uranu v severních Èechách, s rozsahem sanaèních prací, které zde byly provedeny od roku 1996, se souèasným stavem a výhledem do budoucna. Dále pøedstavil paní námìstkyni nejvýznamnìjší projekty
poslední doby – likvidaci povrchových areálù po hlubinné tìžbì uranu a likvidaci chemické úpravny.
Po seznámení s nejdùležitìjšími fakty následovala prohlídka sanaèních technologií, kde si paní námìstkynì v doprovodu øeditele
s. p. Tomáše Rychtaøíka a námìstkù øeditele o. z. Ludvíka Kašpara
a Karla Pillmanna mohla prohlédnout sanaèní vrty na vyluhovacích
polích, Chemickou stanici CHS I, Neutralizaèní a dekontaminaèní
stanici NDS 10, Neutralizaèní a dekontaminaèní stanici mateèných
louhù NDS ML a odkalištì. Závìr návštìvy byl vìnován prohlídce rekultivovaného území v místech bývalého areálu Dolu Køižany I.
Námìstek øeditele o. z. pro výrobu a ekologii Ludvík Kašpar
popisuje procesy probíhající v chemické stanici

Námìstkynì ministra prùmyslu a obchodu Pavla Sluková
s doprovodem navštívila provozy NDS 10 a NDS ML

Návštìva vyluhovacího pole, zleva: Tomáš Èumpelík (MPO), Tomáš Rychtaøík (DIAMO, s. p.), Pavla Sluková (MPO),
Lenka Kupcová (MPO), Ludvík Kašpar (DIAMO, s. p.)

Zamìstnanec o. z. TÚU Pavel Jirásko ukazuje vzorek
uranového koncentrátu

Účast státního podniku DIAMO na konferenci MEMPUR 2017
Ve dnech 29. kvìtna – 1. èervna 2017 poøádala Èeská membránová platforma, z. s., ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, Fakultou
chemicko–technologickou, za podpory Evropské unie první roèník
konference MEMPUR (membránové procesy pro udržitelný rozvoj).
Jejím cílem bylo pøiblížit posluchaèùm problematiku membránových procesù, které v souèasné dobì nacházejí uplatnìní v mnoha
oblastech lidských aktivit a v mnoha prùmyslových odvìtvích.
V rámci letošního bohatého programu, který konference nabízela,
vystoupil také Mgr. František Toman, Ph.D., z odštìpného závodu
GEAM Dolní Rožínka, s pøíspìvkem „Membránové procesy na Chemické úpravnì uranové rudy“ srovnávajícím rùzné zpùsoby èištìní
vod a i jejich kombinace, a to z hlediska efektivity a výtìžnosti, spotøeby energií a chemikálií. Tato srovnání byla podložena reálnými
provozními výsledky dosaženými bìhem dlouhodobého provozu
velkokapacitních technologií. Byly zmínìny konkrétní dosahované
parametry.
Úpravna uranové rudy v Dolní Rožínce je v provozu již od druhé
poloviny šedesátých let 20. století. Tato úpravna zpracovávala uranovou rudu tìženou na ložiscích Rožná a Olší. Hlavním produktem
procesu byl chemický koncentrát uranu – tzv. žlutý koláè, chemickým složením diuranát amonný. Jednou z podmínek pro výstavbu
závodu byla nutnost provádìt èinnost v tzv. uzavøeném cyklu vod.
Tento systém nakládání s vodami má v projektu nepøedpokládanou

pozitivní objemovou nadbilanci cca 330 tis. m3/rok a i solnou nadbilanci cca 8 000 t/rok. Proto již po cca 10 letech provozu vznikla nutnost èistit silnì zasolené vody z odkalištì s koncentrací rozpuštìných
látek cca 30 g/l. Hlavním kontaminantem v tìchto vodách je síran
sodný, nicménì èištìné roztoky mají promìnlivé složení a obsahují
širokou škálu dalších neèistot, jako jsou radionuklidy, huminové kyseliny, tìžké kovy, rùzné formy dusíkatých látek apod. Proto byla
nejprve vybudována souproudá osmistupòová odpaøovací stanice.
Vzhledem k vysokým provozním nákladùm a malé flexibilitì zaøízení byla dále hledána možnost, jak stávající technologii doplnit zaøízením eliminujícím tyto 2 hlavní nevýhody. Od osmdesátých let bylo proto vyvíjeno elektrodialyzaèní zaøízení a o cca 20 let pozdìji byl
zahájen výzkum možného využití i reversní osmózy. Od roku 2007
je na Chemické úpravnì instalován unikátní systém symbiózy tøí separaèních technologií – odpaøování, elektrodialýzy a reversní osmózy – s roèní kapacitou 450 000 m3 vyèištìné vody a 8 000 t krystalického síranu sodného, který zvládá pružnì reagovat na sezónní výkyvy ve složení èištìných roztokù a témìø o polovinu snížil provozní
náklady ve srovnání se samostatným používáním technologie odpaøování.
Snahou a cílem organizátorù konference bylo uspoøádat setkání
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

Mgr. František Toman, Ph.D., pøi pøednášce
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ISO si připomíná výročí, a nejenom na s. p. DIAMO
Shodou okolností je rok 2017 zajímavý
i pro pøipomenutí si historie kvality –
a to jak z pohledu státního podniku
DIAMO, tak z pohledu celosvìtového.
Podívejme se na to tedy nejdøíve z pohledu širšího, pak se podíváme na s. p.
DIAMO…
Psal se rok 1947 a v Ženevì byla založena
Mezinárodní organizace pro normalizaci
(International Organization for Standardization – ISO). Organizace
ISO vznikla spojením dvou organizací – Mezinárodního sdružení národních normalizaèních spoleèností (založeno bylo v roce 1926, koneèné schválení založení této organizace probìhlo v Praze v roce 1928)
a Výboru pro koordinaci standardizace Spojených národù (založen
v roce 1944). V øíjnu 1946 se v Institutu stavebních inženýrù v Londýnì sešli delegáti z 25 zemí. Diskuze se týkala budoucnosti normalizace.
Výstupem z tohoto jednání bylo rozhodnutí o vytvoøení nové mezinárodní organizace, jejímž cílem bylo (je a bude) usnadnit mezinárodní
koordinaci a sjednocení prùmyslových standardù. Nová organizace,
ISO, oficiálnì zahájila svoji èinnost o ètyøi mìsíce pozdìji – 23. února
1947. Letos, tedy v roce 2017, je tomu 70 let (1947–2017).
Dnes je ISO sítí národních standardizaèních institucí a má 163 èlenù, tedy zástupcù, z témìø všech zemí na svìtì. Sídlem sekretariátu je
Ženeva, každá zemì je zastoupena vlastním národním orgánem. Èeskou republiku zastupuje Úøad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví (ÚNMZ).
A kdy dorazilo ISO na státní podnik DIAMO? Zaèátky lze spatøovat v roce 1996, kdy se v Usnesení vlády Èeské republiky ze dne
6. bøezna 1996, è. 170, v bodì è. 5 píše o vypracování komplexního
systému zajištìní jakosti sanaèních prací. Na s. p. DIAMO na toto
usnesení následnì reagoval pøíkaz øeditele s. p. Ing. Jaroslava Makovièky, který byl vydaný dne 20. prosince 1996. Pøipomeòme si tedy
tento Pøíkaz è. 40/96:
Vìc: Zahájení uplatòování systému jakosti
K vytvoøení a plnému zavedení jednotného standardního mechanismu, který zajistí vysokou stabilní úroveò výstupù likvidaèních a sanaèních prací dle norem ÈSN EN ISO øady 9000 (dále jen „SJ“).
SJ bude uplatòován ve všech odštìpných závodech a na všech úsecích øízení øeditelství státního podniku DIAMO v èinnostech, které
souvisejí se zajišt’ováním likvidaèních a sanaèních prací a mohou
ovlivnit jeho jakost.
Konkrétní vymezení organizaèních jednotek a èinností, u nichž bu-

de uplatòován SJ a zpùsob jeho uplatòování bude stanoven øídícími
postupy (tj. 2. úrovní dokumentace jakosti), které budou postupnì
zpracovávány a vydávány.
Základním øídícím aktem systému jakosti (tj. 1. úrovní dokumentace jakosti) je Pøíruèka jakosti (PJ), která je obsahem Smìrnice státního podniku è. 1/97 – Pøíruèka jakosti.
Dále v tomto pøíkazu následují úkoly a termíny. Dùležitý je termín:
„Tento pøíkaz nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 1997.“ Takový byl tedy zaèátek zavádìní SJ na státním podniku DIAMO. Letos, tedy v roce 2017, je tomu 20 let (1997–2017).
Pøi pohledu zpìt si uvìdomíme zmìny, kterými stávající systém
managementu organizace (SMO) za tìch 20 let prošel. Jenom namátkovì si pøipomeòme zaèátky zavádìní a navazující zmìny: rok
1997 – zákon è. 18/1997 Sb., atomový zákon, vyhláška è. 214/1997
Sb., o zabezpeèování jakosti pøi èinnostech souvisejících s využíváním jaderné energie, následnì byla navázána spolupráce s Èeskou
spoleèností pro jakost, která sídlí v Praze. V roce 2000 se zaèaly provádìt interní audity SJ, pracovalo se na øídících postupech. Certifikaèní audit QMS dle požadavkù ÈSN EN ISO 9001:1995 (QMS –
systém managementu kvality) se uskuteènil v roce 2002. SMO se neustále zlepšoval a rozšiøoval. V roce 2004 to byla certifikace HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point, analýza nebezpeèí a kritické
øídící body) na o. z. TÚU Stráž pod Ralskem. Téhož roku se uskuteènila certifikace systému dle ÈSN EN ISO 14001 (EMS – systém
environmentálního managementu) na o. z. SAP Ostrava (v roce 2007
byl o. z. SAP pøetransformován do o. z. ODRA Ostrava-Vítkovice).
Dále si pøipomeòme úspìšnou úèast s. p. DIAMO v programu Národních cen ÈR za jakost (nyní Národní cena kvality ÈR) v modelu excelence EFQM (the Europian Foundation for Quality Management,
Evropská nadace pro management jakosti) v letech 2005 a 2006, následovala úèast v Národní cenì ÈR za spoleèenskou odpovìdnost
(CSR – Corporate Social Responsibility, Spoleèenská odpovìdnost) – to byly roky 2009 a 2014 (DIAMO, s. p., se stal vítìzem roèníku 2014). V roce 2010 se stal DIAMO, s. p., signatáøem CHARTY
KVALITY ÈR, èímž se zavázal jednat v souladu s jejím obsahem
a smyslem. Další úspìchy lze spatøovat v tom, že zástupce s. p.
DIAMO získal titul Manažer roku 2010 a že èestným èlenem Èeské
spoleènosti pro jakost se stal zástupce s. p. DIAMO (2014). Zastoupení má s. p. DIAMO i v pøedsednictvu Èeské spoleènosti pro jakost,
kde již po tøi volební období je voleným èlenem pøedsednictva také
zástupce s. p. DIAMO. Od roku 2013 spolupracuje DIAMO, s. p.,
s Centrem excelence (platforma organizací, které pro zvyšování své

Z vyprávìní pamìtníkù…
Začátky těžby v Hamru a okolí
Jan Šebek pùsobil v oblasti uranového prùmyslu v okolí Hamru na
Jezeøe více než 30 let, nejprve na vyluhovacích polích, poté na dùlním
úseku odvodnìní a nakonec na odparce. V hornickém prostøedí se
pohybuje dodnes, je totiž spoluzakladatelem a aktivním èlenem Hornicko-historického spolku pod Ralskem.
Narodil jsem se v Praze v roce 1943. Do školy jsem chodil v Neratovicích a po skonèení školní docházky jsem chtìl jít do Dìèína na
školu pro lodníky. Shodou okolností mi to bylo rozmluveno, a tak
jsem nastoupil do Pøíbrami na „horní školu“ (zajímal jsem se o kameny). Tu jsem ukonèil maturitou v roce 1961 a poté jsem nastoupil na
umístìnku do „výzkumáku“ (pozn. red.: Ústav pro výzkum rud)
v Praze. Po roce pøišla „povolávaèka“ na vojnu a celou jsem ji odsloužil v Hranicích na Moravì. Chtìl jsem se vìnovat baòaøinì, a tak
jsem zaèal fárat na Dole Mír v Karviné (Dùl Gabriela). Zaèal jsem na
úseku pøíprav, to je ražba pøekopù a chodeb. Také jsem zaèal dálkovì
studovat na VŠB. V té dobì jsme bydleli v Havíøovì.
V roce 1968 se situace na šachtách vyvíjela smìrem k útlumu tìžby
uhlí (vypadalo to skoro stejnì jako dnes), protože do kurzu pøicházel
plyn a nafta, což se ukázalo jako scestné. Jenže po roce 1969 se fáralo
skoro nepøetržitì, kdo neodfáral alespoò 30 smìn, tak byl pokládán za
neperspektivního. Využil jsem v roce 1968 situace a zaèal shánìt novou práci. Na doporuèení známého jsem se zeptal v Hamru, na „Severu“ nebylo místo, a tak jsem požádal o práci na novì vznikající úèelové organizaci uranového prùmyslu. S Ing. Bestou jsme se domluvili
na co nejrychlejším nástupu. V Karviné jsem dal výpovìï a v záøí
jsem nastoupil na „vyluhovák“ (pozn. red.: vyluhovací pole). Zaèátkem roku 1969 jsme dostali dvougarsonku ve Stráži.
Postupnì se vrtala VP 4, budovala se chemická stanice, a tak jsme
byli spolu s K. Kuhnem, H. Èermákem a Vl. Èerným zaškolováni do
procesu chemického loužení. Celé dva mìsíce nás pánové inženýøi
Bártek, Pazdírek, Tajmr, Dìdiè, Haas, Besta a další školili v chemii,
strojaøinì, geologii, hydrogeologii a bezpeènosti práce. Prvního prosince 1968 jsme byli jmenováni smìnovými techniky a rozdìlili jsme
si smìny. K povinnostem „smìòáka“ patøilo mimo jiné pøebírat vrty
od geologického prùzkumu na poli VP 4. Po odvrtání jsem byl pøítomen míchání cementu pro zacementování vrtu, zaèerpání do vrtu
a kontrolu prací jsem ukonèil konstatováním, že cementová kaše
úspìšnì vytekla mezikružím. Ve vrtu bylo proraženo cementaèní
okno a nesmìlo dojít k propadu cementu mezikružím. Vrt byl propláchnut a podpisem do vrtného deníku byl vrt pøevzat.
Po roce práce na VP 4 jsme s nìkolika kolegy pøešli na Lužici, kde
zaèaly práce na novém poli. V té dobì se na Lužici vrtalo (Ostraváci),
mìlo tam být louženo ve dvou patrech, a zaèala se tam budovat malá
chemická stanice. Celý rok jsme chodili na smìny sami a teprve po
širším najetí jsme byli dva. Vyluhovací pole se vrtala i na dalších
místech, a tak jsem po roce a pùl odešel na novì vznikající úsek VP 6,
kde sídlilo i øeditelství v èele s Ing. Bestou. Vedení se postupnì pøemístilo do nové budovy na VP 7, dostal jsem nabídku jako mistr polí
pøejít na nový úsek.
Úsek byl pomìrnì rozsáhlý, a tak jsme se s Karlem Kuhnem podì-

Jan Šebek na 18. setkání hornických mìst a obcí v Èeském
Krumlovì v roce 2014, za ním kolegové z HHS pod Ralskem
lili o práci. Po roce jsem opìt pøešel na další úsek – VP 9 – jako smìnový mistr a od léta 1977 jsem byl zaøazen jako vrchní mistr polí.
V té dobì byl Ing. Blažek vedoucí úseku, Ing. Nepraš jako inženýr
úseku, na chemické stanici Ing. Dadák a jako vrchní mistr Bohouš
Rychtaøík.
Po tøinácti letech a tøinácti dnech pùsobení na vyluhovacích polích
jsem dostal nabídku jít fárat na Køižany jako technik pro investice
v podzemí novì vznikajícího dolu a po roce jsem zaèal pracovat na
úseku odvodnìní na Hamru. To bylo v roce 1981. Dostal jsem na starost zámeènickou partu a pracovníky „pumpáren“ (pozn. red.: èerpacích stanic) na tøetím, ètvrtém a potom i pátém patøe. Pozdìji jsem
mìl na starosti vrtání v podzemí.
Mezi tím jsem si doplnil dekret na trhací práce v podzemí, dekret
na trhací práce ve vrtech jsem mìl už z „vyluhováku“, pozdìji se mi
podaøilo rozšíøit dekret i na stavební práce a destrukce malého rozsahu. Støelba ve vrtech spoèívala ve zprùchodòování vrtu, teprve pozdìji se trhací práce zaèala používat k likvidaci vrtu.
Na vlastní žádost jsem skonèil jako technik úseku a pøešel jsem do
dìlnické profese a s partou na pátém patøe jsme opravovali pøekop.
Také jsem provádìl trhací práce jako støelmistr. V roce 1991 jsem
mìl úraz a po návratu jsem se nemìl kam vrátit, protože mezitím pøišel z Karviné pøepoèet smìn na novou kategorii a najednou jsem mìl
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pracovníkù, studentù a technologù z Èeské a Slovenské republiky,
kteøí pøicházejí do styku s membránovou problematikou, a poskytnout jim dostateèný prostor pro konzultace a pro výmìnu informací.
Mohu potvrdit, že zamýšleného cíle organizátoøi dosáhli. Úèastníci
konference získali spoustu informací, které mohou být inspirací pro
jejich další tvùrèí práci.
Mgr. František Toman, Ph.D., vedoucí závodu
Chemická úpravna, o. z. GEAM (redakènì upraveno)
výkonnosti a konkurenceschopnosti využívají moderních nástrojù øízení), od roku 2015 je DIAMO, s. p., èlenem Platformy zainteresovaných stran CSR (Spoleèenská odpovìdnost organizace).
Norma ISO 9001 se stala velkým pomocníkem pøi zaèleòování dalších certifikovaných i necertifikovaných systémù (národních/evropských) do stávajícího SMO. Napø. povinný systém managementu
údržby železnièních vozù (ECM = Entity in Charge of Maintenance),
tj. získání Osvìdèení pro subjekt odpovìdný za údržbu, dále norma/systém na docílení technické kvality svarù (Certifikát pro proces
svaøování dle ÈSN EN ISO 3834–2:2006 a Certifikát zpùsobilosti výrobce) na o. z. GEAM Dolní Rožínka, systém prevence závažných
havárií (zákon è. 224/2015 Sb.) na o. z. TÚU Stráž pod Ralskem, systém/èinnosti pro sledovatelnost výbušnin atd.
V neposlední øadì se zástupci DIAMO, s. p., zúèastòují a reprezentují svùj podnik na rùzných akcích poøádaných pøedevším z úrovnì
ÈSJ. Jedná se o tzv. kulaté stoly, návštìvy ve firmách, workshopy,
neformální setkání, sdílení zkušeností z úèastí v Národní cenì kvality
ÈR a Národní cenì ÈR za spoleèenskou odpovìdnost, pøednášení na
mezinárodních konferencích.
A co øíci závìrem? V souèasnosti jsou to kvalita a inovace, které
rozhodují o úspìšnosti podnikání. Kvalita je cílem, kvalita je metodou,
kvalita je prioritou, bez spoleèenské odpovìdnosti není kvality. Kvalita je tak záležitostí každého a vyžaduje všeobecnou angažovanost. Výše uvedené øádky tohoto èlánku to dokládají. Kvalita není prací jednoho nebo úzké skupiny zamìstnancù, kvalita je prací nás všech. Letos
má kvalita (ISO 9001) na s. p. DIAMO 20 let. Gratulujeme nám všem!
Za OSMO ØSP
Ing. Eduard Horèík, vedoucí odboru systému
managementu organizace, ØSP
pøefáráno. Na doporuèení kamaráda jsem zaèal pracovat na lomu
v Brništi. Okolo lomu se zaèaly šíøit rùzné spekulace o prodeji zahranièním firmám, nakonec z toho sešlo a lom koupila parta pražských
taxikáøù. V Èeské Lípì firma Fehrer potøebovala pracovníky na výrobu sedaèek do aut, a tak jsem zkusil dojíždìt. Po zaškolení v Nìmecku jsem tøi roky jezdil do Lípy, ale dojízdìt na smìny pøi mizerném
autobusovém spojení nebylo to pravé. Po roèním pùsobení ve firmì
TRIMCO jsem se vrátil na odparku a po osmi letech odešel do dùchodu. Rok jsem vydržel doma (úpravy v bytì), pak jsem se na inzerát
dostal do firmy Praktik. Spolu s Ing. Kallistou jsme se starali o rozjezd firmy a celkem úspìšnì zaèaly ubývat haldy lednièek na dvoøe
bývalé dopravy. Když zaèala ubývat práce na rozvoji firmy, definitivnì jsem skonèil a jako dùchodce jsem se vìnoval práci na chalupì
a snažím se co nejvíce èasu vìnovat vnouèatùm.
S dìtmi jsme hodnì sportovali, dcera se vìnovala tøi roky plavání
s ploutvemi v klubu UD Hamr. Hamerské dìti byly velmi úspìšné,
vozili jsme vìtšinou zlaté medaile. Dostal jsem se k tomu na požádání svého kamaráda K. Pøadky, jezdili jsme po vlastech èeských celé
tøi roky, pak pøišel rok 1991 a bazén se uzavøel a navíc tyto roèníky
odcházely do škol mimo Stráž.
Syn se vìnoval sjezdovému lyžování, a tak jsme zase se Z. Týkalem vozili dìti na trénink na Luž za vydatné podpory UD. Kromì toho jsme jezdili v létì na kolech a v zimì na lyže.
V roce 2012 Ing. Jan Holinka pøišel s nápadem dát dohromady spolu s bývalými horníky hornický spolek. S Honzou jsme se znali od roku 1973. Nezaregistrovali jsme velké nadšení mezi bývalými horníky. Na ustavující schùzi nás nebylo moc, ale spolek s názvem Hornicko–historický spolek pod Ralskem byl ustaven a zaregistrován. Jako spolek se úèastníme vìtšiny hornických slavností, nechali jsme si
ušít spolkový prapor, se kterým se úèastníme všech parád a setkání.
Byli jsme pozváni k prezidentovi Slovenské republiky a každoroènì
jsme zváni k místopøedsedovi senátu. V letošním roce bude spolek
zajišt’ovat valnou hromadu všech spolkù Èeské republiky.
Mimo jiné jsem se stal kronikáøem mìsta (jsem jím už 4. rokem),
spolu s kolegy dáváme dohromady stálou expozici o mìstì, jeho historii dávné i nedávné. Historie je tak trochu mým koníèkem. Obèas
navštìvuji archiv v Lípì a hledám zajímavosti z historie mìsta. Ve
Stráži jsem skoro padesát let, stal jsem se strážským patriotem a jsem
pøesvìdèen, že lepší místo bychom s manželkou hledali dost tìžko.
Jan Šebek
(redakènì upraveno)

Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů na Frenštátsku
V okolí obcí Trojanovice a Veøovice a mìsta Frenštát pod Radhoštìm je k vidìní speciální vrtná souprava. Na úpatí Moravskoslezských Beskyd probíhá relikvidace, neboli opakovaná likvidace, hlubinných prùzkumných vrtù na osmi lokalitách vytipovaných
prùzkumem. Likvidace vrtù byla totiž v minulosti provedena nedostateènì a ukázalo se nutné zabezpeèit vrty a ochránit tak obyvatele
v jejich blízkém okolí.
Hlubinné prùzkumné vrty byly realizovány v sedmdesátých letech
minulého století, kdy byl provádìn intenzivní geologický prùzkum
v Beskydech. Prùzkumné vrty sloužily k ovìøení ložisek èerného
uhlí. Pøi vrtech však byly zachyceny i plynové kolektory, jež jsou vázány na uhelné sloje. Vrty se následnì likvidovaly, jak se však ukázalo, nedokonale. V prùbìhu èasu byly zjištìny nekontrolované výstupy

explozivního metanu na povrch v místì ústí a bezprostøedním okolí
likvidovaných vrtù. Následoval prùzkum se zamìøením na ovìøení
kvality v minulosti provedené likvidace vrtù, zejména jejich plynové
hermetiènosti, a netìsné vrty byly urèeny k relikvidaci.
Revitalizaèní projekt s názvem Odstranìní nekontrolovaných výstupù zemních plynù z hlubinných prùzkumných vrtù v oblasti Trojanovice – Relikvidace hlubinných prùzkumných vrtù je dozorován
státním podnikem DIAMO, o. z. ODRA, spoleènì se supervizí a zadavatelem veøejné zakázky – Ministerstvem financí. Dodavatelem
prací je sdružení s názvem „Trojanovice II“ se spoleèníky MND
Drilling & Services, a. s., a KR Dùlní služby, a. s.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3
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Sportovní den ZOO odštěpného závodu TÚU
V letošním roce první sportovní den
vyšel na volno smìn C/D. Uskuteènil se
dne 2. 6. za úèasti 35 zamìstnancù z devíti úsekù o. z. TÚU. Pùvodních 45
nahlášených se tedy nesešlo. Poèasí bylo ukázkovì prázdninové a organizaèní
problém s dlouhodobým výpadkem
proudu se podaøilo vyøešit zapùjèenou
centrálou. Co na úèastníky letošního
prvního klání èekalo? Kromì sportovního menu byl hovìzí gulášek, ètyøi druhy
salátù, koláèky ke kávì. K pití nealko
všeho druhu, Svijanská 450 a nìco na

Úèastníci závodù

Neporažený double - Jan Znamenáèek a Günter Kyncl

Linda Štemberková a Monika Puldová

Se západem slunce a kytarou Bubáka

tykání. Na veèer ražnièi, které úèastníkùm pøipravil Vít’a Pøíhoda. A pro
100% atmosféru rozechvìl struny kytary Ivo Jinek, alias Bubák.
Z pohledu poøadatele mohu potvrdit,
že se vše snìdlo a témìø vše vypilo.
Celkové hodnocení však nechám na
každém z úèastníkù. Dìkuji všem za
úèast, Ivovi a Vít’ovi za pomocnou poøadatelskou ruku. Dovolím si jen pøipomenout, že pro smìny A/B máme termín sportovního dne 1. záøí.
Vilda Válek

Dětské rybářské závody
Dne 3. 6. 2017 se na rybníce Velká
Rašelina uskuteènily tradièní dìtské rybáøské závody poøádané rybáøským

Kroket

kroužkem a místní organizací Èeského
rybáøského svazu Stráž pod Ralskem.
Poèasí od èasného rána pøálo nejen po-

øadatelùm, ale hlavnì závodníkùm, a tak
mohl závod v 8.00 hodin zaèít. Do
dvouhodinového klání se pøihlásilo 47
dìtí. Jak to již bývá, nìkomu ryby braly
více a nìkomu se zrovna nepodaøilo najít tu pravou nástrahu a návnadu. V de-

Ukázka strážských hasièù

set hodin byla rybáøská èást závodu
ukonèena a úèastníci se odebrali
k pøipravenému obèerstvení. Po obèerstvení, tak jako každý rok, bylo pøipraveno pøekvapení a tím letošním pøekvapením byla ukázka strážských hasièù. Po
prohlídce hasièského auta a støíkání ze
støíkaèky, za které
dìkujeme
Františkovi Šlehoferovi,
se závodníci pustili
do druhé èásti soutìžního dne, do rybáøských i nerybáøských soutìží,
do kterých se pøihlásilo ještì dalších
deset závodníkù.
Tady mìly šanci dìti, kterým se moc
nedaøilo v rybolovu, dohnat cenné
body. Soutìžilo se
v házení kroužkù na

Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů na Frenštátsku

Nová Baňa

zázemí pro jednotlivá elektrická a strojní zaøízení, která jsou umístìna na pøipravené zpevnìné ploše s rozlohou
1500 m2. Ve skuteènosti vyroste bìhem
nìkolika dnù na požadovaném místì
malá sobìstaèná továrna se všemi potøebnými technologiemi. Hlavní práce
na relikvidaci vrtu jsou vedeny dle technického projektu a technologického postupu prací zpracovaného pro konkrétní
vrt. Pøi vrtných pracích je provádìna øada odborných pracovních operací.
Kompletní práce spoèívají v odvrtání
a proèištìní celkové délky vrtu s provedením tlakové cementace vrtu a ukonèením v hloubce 1,8 m pod povrchem zavaøením ústí vrtu ocelovou deskou
a zhotovením cementové èepice. Násle-

Ve dnech 19.–21. 5. 2017 se uskuteènilo ve starobylém slovenském
báòském mìstì Nová Baòa jubilejní
„10. stretnutie banských miest a obcí
Slovenska“. Tak významnou akci nemohl opomenout ani náš spolek. Trojice
našich èlenù se vydala na dlouhou cestu, aby reprezentovala náš spolek
a mìsto Stráž pod Ralskem. V Nové
Bani se sešlo na 40 spolkù! V pátek byli
úèastníci pøijati primátorem, který oficiálnì zahájil 10. setkání. Tohoto aktu se
zúèastnil – jako každý rok – i exprezident Slovenské republiky pan Ivan
Gašparoviè. Veèer probìhl tradièní
šachtág. V sobotu po mši svaté – v kostele Narození Panny Marie – následoval
parádní prùvod mìstem. Celé odpoledne se na dvou pódiích støídaly hudební
a folklorní soubory. Ve 21.30 ukonèil
setkání velkolepý ohòostroj. V nedìli
jsme navštívili obec Pukanec, kde nás
pøivítal a pohostil pan starosta. Po pro-

DOKONČENÍ ZE STR. 2

Jedná se o speciální èinnosti pod dozorem státní báòské správy s vysokými
požadavky na bezpeènost. Technické øešení odpovídá vyhlášce è.239/1998 Sb.,
o bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci
a bezpeènosti provozu pøi tìžbì a úpravì
ropy a zemního plynu a pøi vrtných
a geofyzikálních pracích a o zmìnì nìkterých pøedpisù k zajištìní bezpeènosti
a ochrany zdraví pøi práci a bezpeènosti
provozu pøi hornické èinnosti a èinnosti
provádìné hornickým zpùsobem.
O nároènosti samotných prací hovoøí
i vrtaná hloubka jednotlivých vrtù, která
se pohybuje mezi 1000–1200 metry.
Vrtná vìž o výšce 33 m potøebuje své
Vrty Trojanovice

duje odstìhování vrtné soupravy, demontáž panelové plochy obslužné technologie, pøíjezdové cesty, odstranìní
všech zbytkù pùvodního betonového
vrtného sklepa a základových pásù realizovaných pøi prvotních prùzkumných
vrtných pracích. Ústí vrtu se geodeticky
zamìøí a zaveze zeminou do úrovnì
okolního terénu.
Závìreèný kontrolní atmogeochemický prùzkum je provádìn za úèelem
ovìøení hermetiènosti likvidovaného
vrtu a jeho okolí (provádí akreditovaná
zkušební laboratoø – AZL), vèetnì kontrolního mìøení metanu ve stavebních
objektech a analýzy podzemní vody ve
studnách, které se nacházejí ve vzdálenosti do 200 m od ústí vrtu. V koneèné
fázi následuje uvedení terénu v okolí
likvidovaného vrtu do pùvodního stavu
vèetnì biologické rekultivace a pøedání
pozemku majiteli. Potøebná doba
k vlastní relikvidaci jednoho vrtu je
odvislá od skuteèné hloubky vrtu a pohybuje se v rozmezí tøí až pìti týdnù, pøi
celotýdenním dvousmìnném provozu.
Pøípravné práce na popisované akci
byly zahájeny inženýrskou èinností
v èervnu 2015, do letošního podzimu
budou probíhat hlavní realizaèní práce
a ukonèení projektu je plánováno koncem února 2018. V dalších letech by
mìl následovat podobný projekt odstranìní nekontrolovaných výstupù zemních plynù z hlubinných prùzkumných
vrtù v oblastech Václavovice, Sobìšovice – Dolní Domaslavice a Fryèovice –
Pøíbor–východ.
Ing. Kamil Šperlín
vedoucí odboru bezpeènosti
hornické krajiny, o. z. ODRA

Prùvod

cíl, poznávání ryb, chytání rybièek, hodu zeleniny na cíl, kreslení kapra a tak
dále. Po skonèení a seètení bodù nadešlo vyhlášení soutìžního dne. V lovu
ryb se na prvním místì umístil Jiøí Bek
s 385 body (cm), druhé místo obsadil
Petr Blažek s 239 body a tøetí místo obsadil Jakub Amrich s 232 body. Nerybáøská èást soutìžního dne byla rozdìlena do dvou kategorií, a to starší a mladší. Starší: 1. místo Lukáš Svoboda,
2. místo Marcel Novák, 3. místo Kristýna Okenková. V kategorii mladších:
1. místo Viktor Jirsák, 2. místo Vojtìch
Plešinger, 3. místo Kryštof Amrich.
Na závìr patøí velké podìkování ZOO
o. z. TÚU Stráž pod Ralskem, Odborové organizaci s. p. DIAMO, Dùl
Hamr I a všem, kteøí se podíleli na pøípravì a hladkém prùbìhu závodu.
Vždyt’ bez tìchto lidí by se takovéto závody nedaly uspoøádat.
Za MO ÈRS, z. s., Stráž pod
Ralskem vedoucí mládeže
Radek Krpeš
hlídce místního muzea nás kamarádi
odvedli na okraj obce, kde nás pohostili
ve vinném sklepì, který se nachází ve
staré štole. Pøi louèení jsme si slíbili, že
se za mìsíc potkáme v Chomutovì na
„21. setkání hornických a hutnických
mìst a obcí Èeské republiky“. Prožili
jsme nádherný víkend v kruhu hornických pøátel, velmi dìkujeme organizátorùm za úžasnou akci a už nyní se tìšíme na další setkání! Zdaø Bùh!
Za Hornicko–historický
spolek pod Ralskem
Miroslav Janošek
Kostel

STRANA 4

Nekontrolovatelný výstup metanu opět zahrozil?
Tentokrát ne, jen lidská nedùslednost. V obou pøípadech však jde
o lidské životy.
V roce 2010 bylo na pracovišti centrálního øídícího stanovištì (CØS)
DIAMO s. p., o. z. ODRA zøízeno sledování nekontrolovatelného výstupu
metanu na povrch prostøednictvím snímaèù metanu v rámci „Komplexního
øešení problematiky metanu ve vazbì na
stará dùlní díla“ nazývaného „Velký
metan“. V rámci tohoto projektu bylo
na monitory CØS vyvedeno sledování
snímaných hodnot z metanových èidel
dálkovým pøenosem. Èidla jsou umist’ována na základì výsledkù atmogeochemického prùzkumu do objektù a rodinných domù, základních škol, prùmyslových objektù apod. Tìchto èidel
je v souèasné dobì 929 a jsou rozdìlena
na èidla analogová, kterých je 547,
a èidla binární, kterých je 382. Možným
prùnikem metanu do suterénních prostorù objektù mùže jeho nahromadìním
vzniknout potenciální nebezpeèí výbušné koncentrace metanu a tím dojít
k ohrožení jak bezpeènosti lidí, tak
i majetku.

s ohledem na hodnotu 0,64 % CH4 na
uvedeném èidle, požádat neprodlenì
Integrované bezpeènostní centrum
Ostrava o vyslání jednotky Hasièského
záchranného sboru na pøedmìtnou adresu. Na místì události byla jednotkou
HZS zjištìna následující skuteènost.
Pøi rekonstrukci objektu je používáno
topidlo na propan–butan a v dùsledku
jeho provozu pravdìpodobnì došlo
k úniku smìsi plynu. Složku CH4 ve
smìsi plynu zachytilo pøedmìtné èidlo
a pøi hodnotì nad 0,25 % plynu byla
spuštìna signalizace na DIAMO, s. p.,
o. z. ODRA, pøi mìøení hodnota CO
vykazovala 25 ppm. V objektu proto
bylo bezprostøednì zahájeno odvìtrávání prostorù a neodkladnì vypnut
hlavní pøívod elektrické energie. Odborný zamìstnanec Green Gas DPB,
a. s., po pøíjezdu na místo provedl kontrolu na pøítomnost výbušných látek
a zjistil, že místnì u podlahy ve sklepì
namìøil až 4,5 % CH4. Po dùkladném
odvìtrání a poklesu koncentrace pod

Zaměstnanci s. p. DIAMO na konferenci o nerostných surovinách
Zamìstnanci s. p. DIAMO – z ØSP (Leo Kallista, Ladislav Pašek, Jiøí Wlosok, Václav Dorazil)
a o. z. ODRA (Jan Pastròák a Vítìzslav Nešporek)
– se ve dnech 10. až 12. 5. 2017 zúèastnili mezinárodní konference „Využívání zdrojù nerostných
surovin“ v malebném slovenském mìstì Púchov.
Na 80 odborníkù z Èeské republiky, Slovenské
republiky, Polska èi Portugalska si vymìòovalo
zkušenosti z oblasti dobývání nerostných surovin,
rekultivací èi trhacích prací. Odborné pøednášky
byly doplnìny o provoznì-technické exkurze.
První den úèastníci konference zažili clonový odstøel v lomu na tìžbu vápence „Považské cementárny Ladce“ a druhý den byli pøítomni u ražby
a výstavby dálnièních tunelù u Žiliny. Podívaná to
byla úžasná, nebot’mnozí úèastníci nic podobného
v životì nevidìli. Obrovské podìkování patøí
organizátorùm konference a vedení spoleènosti
Považská cementárna Ladce, a. s.
Ing. Václav Dorazil, Ph.D.
vedoucí odboru sanaèních prací, ØSP

Ve lžíci nakladaèe v lomu Považské cementárny Ladce, zleva:
J. Fikáèek (MPO), V. Dorazil, V. Nešporek, J. Pastròák, L. Pašek
(DIAMO, s. p.), Z. Brázda (SHHS ÈR), v dolní øadì: L. Kallista,
J. Wlosok (DIAMO, s. p.)

Spoleèné foto zamìstnancù
s. p. DIAMO u tunelu
Ovèiarsko u Žiliny

Centrální øídící stanovištì na o. z. ODRA

Chomutovské krušení 2017

Povinnost reakce inspekèní služby na
pøekroèení alarmní koncentrace pøi pøekroèení alarmní meze 0,25 % CH4 je
jasnì stanovena a spoèívá v neodkladném informování plynového dispeèinku
Green Gas DPB, a. s. Ti zajistí odvolání
pøítomných osob a odvìtrání ohroženého prostoru. V pøípadì, že nelze ovìøit
skuteèný stav z dùvodu nepøístupnosti
objektu a není možno získat zpøístupnìní objektu kontaktní osobou, informuje
inspekèní služba vedoucího likvidace
havárie (VLH) a požádá o spolupráci
integrované bezpeènostní centrum. Pokud dojde k pøekroèení nad hodnotu havarijní meze 0,5 % CH4, rozhodne inspekèní služba, po konzultaci s VLH,
o spolupráci s integrovaným bezpeènostním centrem a povolá jeho výjezd.
Takto jsou stanovena opatøení a povinnosti, vyplývající z Havarijního plánu
a protokolù snímaèù metanových èidel.
A proè na úvod toto seznámení s dùležitostí a významem „Velkého metanu“ a povinnostmi inspekèní služby
a VLH?
Protože Vás chci seznámit s událostí,
kterou bylo nutno øešit na centrálním øídícím stanovišti DIAMO, s. p., o. z.
ODRA v Ostravì-Vítkovicích.
Dne 6. 5. 2017 (sobota) ve 12.47 hod.
se spustila na CØS v hlídacím systému
„Velkého metanu“ havarijní signalizace
metanového èidla umístìného ve sklepì
rodinného domu v Ostravì-Hrušovì.
Koncentrace metanu dosáhla v inkriminovaném okamžiku hodnoty 0,64 % CH4.
Bezprostøednì po této anomální signalizaci informoval inspekèní technik,
pan Èeslav Baron, dispeèink Green
Gas DPB, a. s., a VLH pana Pavla Dokoupila. Po dohodì mezi inspekèním
technikem a VLH bylo rozhodnuto,

havarijní mez byl v 13.50 hod. opìt zapnut pøívod elektrické energie. Ve
13.59 hod. koncentrace metanu klesla
pod alarmní mez 0,25 % CH 4 a ve
14.38 hod. se koncentrace dostala na
povolenou hodnotu 0,03 % CH4. Osoby provádìjící rekonstrukci objektu
byly pouèeny o nutnosti odvìtrávání
pøi používání lokálního topidla na propan–butan. Souèasnì byli všichni pøítomní upozornìni na nebezpeèí, které
by mohlo nastat pøi neodborné manipulaci a následném úniku plynu do
prostor v suterénu. V tomto uzavøeném
sklepním prostoru šlo jednoznaènì o životu nebezpeèné prostøedí, a to i bez
pøípadné iniciace výbuchu elektrickým
proudem.
Z následující události tedy jasnì vyplývá, že opatøení v rámci „Velkého
metanu“ nejsou jen pøínosem pro bezpeènost krajiny, ovlivnìné následky
dlouhodobé exploatace èerného uhlí,
ale i pro pøípadné zanedbání bezpeènosti pøi práci s obecným plynovým zaøízením.
Pouze díky profesionálnímu pøístupu
službu konajícího inspekèního technika
pana Èeslava Barona a pana Pavla Dokoupila, který držel hotovost VLH
a rozhodoval o povolání výjezdu jednotky HZS, nedošlo k tomu nejhoršímu,
tedy k pøípadnému výbuchu smìsi plynu, respektive k otrávení propan–butanem ve sklepní místnosti uvedeného
objektu.
Co by se mohlo stát, si jistì všichni,
kteøí vìdí, co dokáže plyn nahromadìný
v uzavøeném prostoru zpùsobit, dovedou pøedstavit.
Ing. Bronislav Stuš
oddìlení inspekèní služby
o. z. ODRA

Tak jak jsme si s mnoha kamarády
slíbili v Nové Bani – na desátém setkání slovenských banických mìst a obcí –
že se opìt pøivítáme v Chomutovì na
21. setkání hornických mìst a obcí ÈR,
tak se také stalo! Sedmièka èlenù našeho Hornicko–historického spolku pod
Ralskem se zaøadila do velkolepého
krojovaného prùvodu, který èítal na 60
hornických delegací s prapory z Èech,
Slovenska, Polska a sousedního Nìmecka.
V pátek na veèer probìhlo ve zcela
zaplnìném mìstském divadle slavnostní
zahájení. Veèerem provázel hlavní organizátor Ing. Zdenìk Brázda, který velice poutavì seznámil pøítomné nejen
s geologií, historií Krušných hor a hornictví, ale i se souèasností Krušnohoøí.
Zajímavé vyprávìní doplnily zpìvem
místní sbory Hlahol, Nahlas a spevokol
Haliar ze Starých Hor. V sobotu se náš
místopøedseda úèastnil pøijetí u primátora statutárního mìsta Chomutov, pana
JUDr. Marka Hrabáèe, kterému pøedal

dar od spolku a od vedení mìsta Stráž
pod Ralskem. Následoval velkolepý témìø tisícihlavý prùvod mìstem, ve kterém byly i nìkteré chomutovské organizace (napø. ZOOpark, junáci, dudácká
kapela, permoníci, klub vojenské historie èi zástupci místního prvoligového
hokejového klubu Piráti). Po stužkování
praporù se úèastníci rozptýlili kolem tøí
pódií, kde probíhal bohatý kulturní program. Napøíklad pøíbramští kamarádi
pøedvedli „svìcení tupláku“, to bylo pro
nehornické publikum nìco zcela nového! Následovalo slavnostní odhalení
a posvìcení sochy patrona èeských horníkù svatého Prokopa v centru mìsta.
Tohoto aktu se úèastnila i autorka sochy,
paní Jitka Kùsová–Valevská. Poté probìhlo v kostele svaté Kateøiny – pro nás
významné – slavnostní pøedání cen Èeský Permon. V kategorii „hornický folklór“ pøevzal cenu zástupce Èeského klubu zlatokopù, za dlouholetou propagaci
rýžování zlata. V kategorii „záchrana
technických památek“ pøevzal cenu

Ing. Jan Bor, majitel firmy Limek APG,
jež opravila z vlastních financí zdevastovanou památku – tìžní vìž dolu
Michael v Brandýsku. Cenu za „celoživotní dílo“ obdržel Ing. Otakar Vavruška a náš bývalý pøedseda Ing. Jan Holinka in memoriam. Cenu pøevzala manželka, paní Jana Holinková. Pøekvapením bylo udìlení zvláštní ceny poøadatele setkání pro místopøedsedu SHHS
a velkého kamaráda Zdeòka Brázdu!
Slzy dojetí se objevily nejen na tváøích
Zdeòka, ale i v oèích pøítomných chlapù. Udílení cen obohatila svým zpìvem
držitelka ceny Thálie, sólistka opery
Ústí nad Labem, paní Anna Klamo! Po
celé odpoledne se na hlavním podiu støídali hudebníci. Namátkou – hornický
dechový orchestr Frisch Glück–Annaberg Buchholz, Hornický dechový orchestr SD, a. s., spevokol Haliar a jiní.
Vrcholem bylo vystoupení Anny K!
Když se zaèalo stmívat, pøedal primátor Marek Hrabáè symbolické svìtlo
svaté Barbory zástupci Ostravy, která
bude poøádat 22. setkání. Po setmìní
ukonèila nádhernou akci velkolepá
ohòová show skupiny Pa–Li–Tchi. Díky poøadatelùm jsme si užili krásný víkend plný zážitkù a pìkné chvíle s kamarády, na které se nezapomíná!
Zdaø Bùh!
Za HHS pod Ralskem
Miroslav Janošek
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