
Za úèasti ministra prùmyslu a obchodu Jiøího Havlíèka, øeditele
státního podniku DIAMO Tomáše Rychtaøíka, pøedsedy dozorèí rady
spoleènosti Ostravská tìžební, a. s., Dalibora Tesaøe a dalších vý-
znamných hostù byl 20. èervence 2017 v Ostravì slavnostnì zahájen
provoz speciální separaèní linky. Jedno z nejmodernìjších úpravá-
renských zaøízení v Evropì zaèalo zpracovávat tìžební odpad ulože-
ný na odvalu Heømanice, který patøí mezi nejvìtší ekologické zátìže
v Moravskoslezském kraji. Projekt, na kterém spolupracuje státní
podnik DIAMO a spoleènost Ostravská tìžební, a. s., umožní podstat-
nì rychlejší a úèinnìjší sanaci této nejvìtší ostravské haldy.

„Díky spoleènému úsilí státního podniku a soukromého investora
zaèíná další etapa odstranìní významné ekologické zátìže v ostrav-
ském regionu. Výsledkem bude stabilní a bezrizikový stav odvalu.
Tento proces sice bude trvat ještì nìkolik let, ale bez této nové tech-
nologie by byl mnohem delší, možná i neproveditelný,“ øekl ministr
prùmyslu a obchodu Jiøí Havlíèek.

„Naším cílem je zabezpeèit problémovou lokalitu pøed termickými
jevy, které zde viditelnì probíhají už zhruba 20 let, a postupnì elimi-
novat negativní vlivy. Rekultivaèní práce probíhají již øadu let a za tu
dobu se ukázalo, že nejúèinnìjším øešením je likvidace termicky ak-
tivních míst odtìžením. Nová technologie bude velkým pøínosem
a mùže sloužit také jako referenèní zaøízení pro zpracování a rekulti-
vaci obdobných úložišt’ v Èeské republice i v Evropì,“ uvedl øeditel
státního podniku DIAMO Tomáš Rychtaøík.

„Postavit takovýto velkokapacitní komplex nebylo jednoduché, ale
vìøím, že pøedstavuje naprostou špièku ve své tøídì a svìtovém mìøít-
ku. Naše zaøízení má podstatnì vylepšenou technologii úpravy haldo-
viny podle nových poznatkù a zkušeností z obdobných zaøízení v za-
hranièí. Pøíprava projektu trvala více než 5 let. Velmi jsme se vìnovali
dopadùm provozu linky na životní prostøedí a hledali jsme technolo-
gická øešení, která by je eliminovala,“ informoval Dalibor Tesaø, pøed-
seda dozorèí rady spoleènosti Ostravská tìžební, a. s., která je investo-
rem stavby. Heømanická homogenizaèní linka je pilotním projektem
spoleènosti, podobnou plánuje vybudovat i v dalších zemích.

„Pozùstatky tìžby uhlí na øadì míst na Ostravsku a Karvinsku brz-
dí jejich další rozvoj. Revitalizace tìchto lokalit je nezbytná, ale fi-
nanènì i èasovì nároèná, proto se také stala dùležitou souèástí strate-
gie restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského
kraje, kterou pøed pár dny schválila vláda,“ pøipomnìl vládní zmoc-
nìnec Jiøí Cienciala.

„Zlepšování životního prostøedí v Ostravì je naší absolutní priori-
tou, proto vítáme každý projekt a jakoukoliv aktivitu, která jde tímto
smìrem. Doufáme, že se nová technologie úpravy haldoviny osvìdèí
a pøispìje ke snížení zátìže ovzduší prachem a dùsledky endogenního
hoøení. V delším horizontu po revitalizaci se pak nabízí možnost
smysluplného využití lokality heømanického odvalu pro další rozvoj
mìsta,“ øekla námìstkynì ostravského primátora Kateøina Šebestová.

V rámci úvodních projevù popøály Ostravské tìžební, a. s., mimo
jiné hodnì úspìchù, co nejménì problémù a co nejrychlejší odtìžení
haldoviny také námìstkynì hejtmana Moravskoslezského kraje
Jarmila Uvírová a starostka mìstského obvodu Slezská Ostrava
Barbora Jelonková.

Následovalo slavnostní pøestøižení pásky, po kterém si mohli pøí-
tomní hosté v doprovodu auditora projektu Romana Orlíka celý kom-
plex separaèní linky prohlédnout.

Odval Heømanice je jedním z nejstarších a zároveò nejrozsáhlejších
míst, kde je uložena dùlní hlušina z tìžby èerného uhlí, která probíha-
la v 19. a 20. století na Ostravsku. Zaujímá plochu o velikosti
14 Václavských námìstí. Nachází se na území mìstského obvodu
Slezská Ostrava statutárního mìsta Ostrava. Nejvìtší množství mate-
riálu se zde ukládalo ve 40. až 60. letech minulého století, kdy se roz-
šiøoval Dùl Heømanice (Dùl Stalin, Rudý øíjen 2). Objem uloženého
materiálu je odhadován na cca 30 milionù tun. Prùmìrná sypná výška
odvalu se pohybuje mezi 20 až 30 metry. Hlavním rizikovým fakto-
rem odvalu jsou termické procesy (hoøení). Vznik požáru, jeho vývoj
a smìr šíøení pøitom témìø nelze predikovat.

Stavba separaèního komplexu byla slavnostnì zahájena položením
základního kamene loni v èervenci. Po najetí plného provozu bude
mít zaøízení výkon 350 t/h. Základním principem homogenizaèní lin-
ky je separace hlušiny procesem mokré úpravy, která definitivnì eli-
minuje riziko hoøení. Z technologického hlediska se jedná o klasický
úpravnický proces v unikátním moderním provedení, které bylo navr-
ženo specificky pro materiál deponovaný na odvalu Heømanice. Pro-
voz separaèní linky bude dvousmìnný, roènì v ní bude zpracován

zhruba milion tun haldoviny. Výstupem bude èisté kamenivo a uhel-
ná hmota, které mohou být dále komerènì využity ve stavebnictví
a energetice, v pøípadì kameniva také k modelování terénu v lokalitì
odvalu.

Investice v celkovém objemu 250 milionù korun pøinesla i desítky
nových pracovních míst. O provoz linky se bude stabilnì starat 30 za-
mìstnancù. Státní podnik DIAMO pøijal v souvislosti s tímto projek-
tem 12 nových zamìstnancù. Odštìpný závod ODRA bude zajišt’ovat
nakládku hlušiny na pásové dopravníky a modelování terénu materiá-
lem zbaveným podstatné èásti uhelné hmoty. Návazné provozy
a služby zamìstnají další desítky lidí.

Zpracování stanoveného množství hlušiny potrvá minimálnì 10 let.
Po provedení hrubých terénních úprav bude plocha odvalu komplexnì
rekultivována. Už nyní je pøipravována studie koneèného øešení loka-
lity, jejímž cílem bude maximálnì efektivnì a v souladu s územním
plánem vymodelovat celé zájmové území do požadovaného tvaru.

Po celou dobu bude oblast intenzivnì monitorována. Po ovìøení
ekologické a geotechnické stability území lze požádat o uzavøení
úložného místa tìžebního odvalu. Tímto aktem bude hornická èinnost
v této èásti Ostravy po témìø 200 letech ukonèena.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA 
(redakènì upraveno)
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Mezinárodní školicí støedisko
WNU–SUP již øadu let spolu-
pracuje s Mezinárodní agentu-
rou pro atomovou energii
(MAAE) ve Vídni. V letošním
roce jsme na pøelomu kvìtna
a èervna hostili pìt stážistù vy-
slaných MAAE v rámci projektù
technické spolupráce s asijský-
mi a africkými zemìmi. Kurz tr-
val ètyøi týdny a byl zamìøen na
geologii sedimentárních pískov-
cových uranových ložisek, je-
jich prùzkum a aspekty tìžby
uranu metodou chemického vy-
luhování in situ. Kurz absolvo-
vali ètyøi odborníci z Èínské ná-
rodní jaderné korporace a jeden
specialista z Národního úøadu
pro tìžbu a strategický prùmysl
z Madagaskaru. 

Bìhem kurzu stážisté absol-
vovali nesèetnì odborných
pøednášek, na kterých se podí-
leli odborníci ze státního podni-

ku DIAMO, souèasní i bývalí zamìstnanci, a dále
akademiètí pracovníci z Technické univerzity
v Ostravì, Pøírodovìdecké fakulty Karlovy univer-
zity a Fakulty jaderné a fyzikálnì inženýrské Èes-
kého vysokého uèení technického. Výhodou našich
kurzù je pøedevším možnost odborných exkurzí ne-
jen do lokalit a zaøízení státního podniku DIAMO,
ale i na specializovaná pracovištì spolupracujících
výzkumných a vzdìlávacích institucí. 

V rámci odborných exkurzí navštívili stážisté
odštìpný závod TÚU, kde mìli možnost vidìt neje-
nom vyluhovací pole, che-
mickou stanici a sanaèní
technologie, ale i vybavení
vrtného úseku, kalibraèní
základnu støediska karotá-
že a technologickou labo-
ratoø. Dále se zde seznámili
s èinností oddìlení hydro-
geologie a s matematický-
mi modely urèenými pro
øešení otázek spojených se
sanací po chemické tìžbì
uranu. 

Spoleènì jsme navštívili též odštìpný závod
SUL v Pøíbrami, kde si stážisté vyslechli pøednášku
o èinnostech závodu a prohlédli si stanici pro èištì-
ní dùlních vod. V Pøíbrami jsme využili i možnosti
navštívit Hornické muzeum. Zde nás uvítal øeditel
muzea PaedDr. Josef Velfl a se svými spolupracov-
níky nás provedl expozicí. 

Na tomto místì bych rád podìkoval všem za-
mìstnancùm ØSP, o. z. SUL, o. z. TÚU i všem ex-
terním spolupracovníkùm, kteøí se podíleli na zdár-
ném prùbìhu celého kurzu.  

Ing. Jiøí Mužák, Ph.D. 
vedoucí odboru mezinárodní spolupráce, ØSP

vedoucí mezinárodního školicího støediska, ØSP

V èervnu letošního roku probìhlo v Almaty
v Kazachstánu výroèní zasedání Koordinaèní sku-
piny pro staré zátìže po tìžbì uranu ve Støední Asii
(CGULS). Koordinaèní skupina byla v roce 2012
zøízena Mezinárodní agenturou pro atomovou ener-
gii (MAAE) ve Vídni. MAAE také na návrhy jed-
notlivých èlenských státù jmenuje èleny skupiny.
Ve skupinì jsou zastoupeny kromì MAAE, Evrop-
ské komise, Evropské banky pro rekonstrukci
a rozvoj a Švýcarské nadace pro tìžební aktivity
i následující èlenské státy: Francie, Kazachstán,
Kyrgyzstán, Nìmecko, Ruská federace, Tádži-
kistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán a Vel-
ká Británie. V letošním roce byla skupina rozšíøena
i o zástupce Èeské republiky (Jiøí Mužák, DIAMO,
s. p.) a Mongolska (Urjin Oyuntungalag, Central
Geological Laboratory of Mongolia). 

Zasedání skupiny pøedsedal zástupce poøadatel-
ské zemì Manas Iskakov ze spoleènosti
KAZATOMPROM a jednání øídil Andrew Orrell,
øeditel sekce odpadù a ochrany životního prostøedí
MAAE. Bìhem pìtidenního jednání se úèastníci
seznámili se souèasnou situací ve vztahu k tìžbì
uranu a zahlazování následkù po tìžbì uranu v jed-
notlivých zemích. Zaznìly informace o stavu aktu-
álnì probíhajících projektù sanací a likvidací fi-
nanènì podporovaných Evropskou komisí v Kyr-

gyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Dále se sku-
pina vìnovala tvorbì strategického plánu likvidací
starých zátìží po tìžbì uranu ve Støední Asii pro
následující období. 

Místa nejvíce postižená hornickou èinností pøi tìž-
bì uranu ve Støední Asii se nachází v oblastech
Majluu-Suu, Min-Kuš, Kadži-Saj, Šekaftar, Kara-Balta,
Ak-Tjuz a Orlovka v Kyrgyzstánu, v oblastech
Adrasman, Digmaj a Tabošar v Tádžikistánu a dále
v oblastech Uèkuduk, Zafarobad a Zaravšan v Uzbe-
kistánu. Jedná se pøedevším o odkalištì, haldy a po-
vrchové komplexy úpravárenských technologií. 

Na jednání zaznìla ze strany úèastníkù ze Støední
Asie nejenom potøeba finanèní pomoci pro realiza-
ci sanaèních projektù, ale i potøeba zkušených
expertù a potøeba vzdìlávání místních odborníkù
v oblasti sanací a likvidací následkù po tìžbì ura-
nu. Státní podnik DIAMO prezentoval své zkuše-
nosti v této oblasti a též možnosti vzdìlávání od-
borníkù prostøednictvím Mezinárodního školicího
støediska WNU–SUP. Mezinárodní školicí støedis-
ko je schopno prùbìžnì proškolovat odborníky
z rùzných zemí v oblastech tìžby uranu, sanací
a likvidací, jaderné bezpeènosti a ochrany zdraví
a životního prostøedí. 

Státní podnik DIAMO navázal kontakt s Agen-
turou pro jadernou a radiaèní bezpeènost (NRSA)

Tádžikistán. Tádžická strana se vyslovila velmi
pozitivnì na návrh spolupráce se státním podni-
kem DIAMO na tádžických projektech sanace.
Nejvìtší zájem je o technologie na èištìní podzem-
ních vod. 

Pøíští výroèní zasedání Koordinaèní skupiny pro
staré zátìže po tìžbì uranu ve Støední Asii se bude

v roce 2018 konat v Uzbekistánu. Na jednání za-
znìla i nabídka státního podniku DIAMO uspoøá-
dat následující zasedání skupiny v roce 2019 v Èes-
ké republice. 

Ing. Jiøí Mužák, Ph.D. 
vedoucí odboru mezinárodní spolupráce, ØSP

vedoucí mezinárodního školicího støediska, ØSP

10. plenární zasedání Mezivládní komise pro hos-
podáøskou, prùmyslovou a vìdeckotechnickou spo-
lupráci mezi Èeskou republikou a Ruskou federací
se konalo v Moskvì ve dnech 29.–30. kvìtna 2017.
Státní podnik DIAMO se prostøednictvím Jiøího
Mužáka úèastnil zasedání pracovní skupiny pro
prùmysl Mezivládní komise ÈR a RF.

Zasedání pracovní skupiny pro prùmysl Mezi-
vládní komise s úèastí státního podniku DIAMO
probìhlo v odpoledních hodinách v pondìlí
29. kvìtna 2017. Byly projednávány formy spolu-
práce èeských a ruských firem v oblasti prùmyslu
pro období 2017–2018. Státní podnik DIAMO na-
vázal kontakt s korporací ROSATOM. Spoluprá-
ce bude zamìøena pøedevším do oblasti likvidací
a sanací lokalit po tìžbì uranu (zde je zájem o sa-

nace odkališt’ a èištìní podzemních vod) a na vý-
mìnu a vzdìlávání odborníkù prostøednictvím
Mezinárodního školicího støediska WNU–SUP.

V úterý 30. kvìtna 2017 byl v odpoledních hodi-
nách podepsán ministrem prùmyslu a obchodu
Èeské republiky panem Jiøím Havlíèkem a minis-
trem prùmyslu a obchodu Ruské federace panem
Denisem Manturovem protokol z 10. zasedání Me-
zivládní komise pro hospodáøskou, prùmyslovou
a vìdeckotechnickou spolupráci mezi Èeskou re-
publikou a Ruskou federací, ve kterém je i spolu-
práce státního podniku DIAMO s korporací
ROSATOM zakotvena.

Ing. Jiøí Mužák, Ph.D. 
vedoucí odboru mezinárodní spolupráce, ØSP

vedoucí mezinárodního školicího  støediska, ØSP
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Vše zaèalo jako bìžný tábor. 1. èer-
vence 2017 se èlenové pionýrské skupi-
ny Výøi a jejich pøátelé sešli v táboøe
U Mlýna v Maøenicích. Najednou do
klidné atmosféry tábora neèekanì dora-
zil poutník. Byl vyprahlý a potøeboval
napít. Po trošce vody se ujal slova a za-
èal jim vysvìtlovat pøíbìh o jejich pøed-
cích. Jména pøedkù nosí i osazenstva tá-
bora. Jsou to osazenstva Imonem, Páter
Noster, Van Helsing a Buffy. Poutník
donutil nejstarší èleny osazenstev nauèit
se zaklínadla sestavená z ústøižkù, které
dostali. Veèer pøi zapálení slavnostního
ohnì nejstarší èlenové museli tato zaklí-
nadla pøeèíst. Netušili však, že po vyslo-
vení zaklínadel probudí mocného Drá-
kulu! Tímto veèerem zaèal boj s Dráku-
lou a s jeho spojenci – s Vlkodlakem,
Harpyjí, Upírem a Sirénou. Naštìstí se
zanedlouho objevil Azgorath, posel
svìtla, který jim pomohl postavit svìtel-
né pevnosti na ochranu proti Drákulovi
a pøíšerám.

Pár dní nato se v blízkosti tábora ob-
jevil Vlkodlak. Stateèní vedoucí ho zra-
nili natolik, že bylo možné chytit jeho
stopu. A tak se osazenstva vydala po
stopì, aby Vlkodlaka našla a zabila ho.
Jak ho zabít? Jediná možnost byla vy-
rvat mu srdce z hrudi a spálit ho! Tøi
nejstateènìjší Vlkodlaka pøelstili, zabili
ho a srdce spálili na ohni.

Posel svìtla je nenechal dlouho èekat

a pár dní nato poslal informace o Harpyji.
Jak ji zabít? Uøíznout jí nohy a zakopat
je! A tak se opìt stateèná osazenstva vy-
dala na veèerní výpravu ke spící Harpy-
ji. Po ujištìní, že Harpyje opravdu spí, jí
uøízli nohy a utekli. Uøíznuté nohy se
musely zakopat hluboko pod zem, aby
je duch Harpyje nenašel.

Pøíšery nemohl zabíjet jen tak nìkdo,
každý èlen musel prokázat, že má odva-
hu na to, aby se vydal za pøíšerou. Pøi
zkouškách se prokazovala bystrost,
mrštnost, síla, rychlost, odvaha, sebe-
obìtování a jiné vlastnosti.

Po naèerpání dostatku sil bylo na èase
vydat se na silného Upíra. Jediná doba,
kdy Upír spí, je noc pøi záøi úplòku. Upír
slyší vše. Jak ho zabít? Utrhnout mu uši
ve spánku a povìsit je do svìtelné pev-
nosti!

Po pøemožení Upíra byla poslední
neporaženou pøíšerou velká spojenkynì
Drákuly, a to mocná Siréna. Jak ji za-
bít? Uspat ji zaøíkávadlem a utrhnout jí
køídla! Jedinì tak pøijde o svoji vìènou
krásu a Drákula ji navždy zavrhne! Ale
pozor, nedívej se jí do oèí, nebo zka-
meníš!

Poslední cesta,
která stateèné bo-
jovníky èekala, byla
k Drákulovì rakvi.

Vybaveni ochrannými amulety se hro-
madnì vydali na cestu, aby porazili Drá-
kulu, který už nebyl tak silný, jako døí-
ve. Jak ho zabít? Pomocí zaklínadel ho
zaklít a probodnout kùlem!

Spoleènými silami se jim podaøilo
všechny pøíšery zabít a Drákulu uvìznit
v rakvi na vìènou dobu, tedy alespoò na
sedm let, než se bude táborové téma
v Maøenicích opakovat.

Na konci tábora jsme my, vedoucí,
museli dìtem vysvìtlit, jak se vìci
mají a že vlkodlaci, upíøi a jiné pøíše-
ry spoleènì s Drákulou žijí pouze ta-

dy, v Maøenicích, v rámci našeho tá-
bora.

Po 14 dnech zápolení jsme všichni
spoleènì usedli u ohnì, rozdali si tábo-
rová trièka, opekli buøty, zazpívali s ky-
tarou a vyprávìli jsme si, jak jsme se bá-
li, když jsme putovali za pøíšerami.

Dìkujeme všem za krásný vydaøený
tábor. Velké podìkování patøí tìm, kteøí
se na fungování tábora podíleli. Dìkuje-
me také ZOO o. z. TÚU Stráž pod
Ralskem, že se za námi pøijeli podívat
a pøispìli na ceny pro dìti.

Kolektiv vedoucích PS Výøi

Program pro mladší dìti

Èlenové Hornického spolku Støíbro
vyrazili v sobotu  22. 7. 2017 na pozvá-
ní Spolku Øimbaba na hornické odpo-
ledne do Bohutína u Pøíbrami. Zde se
vìtšinou schází hornické spolky z Pøí-
brami a okolí. Pøijely spolky z Plané,
Rudolfova, Zbùchu a Støíbra. V letoš-
ním roce se spolek opìt pøipravil na
svoji akci excelentnì. Za pùl roku pøi-
pravil expozici z díla pøíbramského ma-
líøe Hojdena, kterou zaèátkem letošního
roku získal od pozùstalých. Hornický
spolek Støíbro pøedal èlenovi Spolku
Øimbaba panu Jaroslavu Majerovi vy-
znamenání – medaili Fr. Jareše za zá-
sluhy. Akci jako tradiènì zahájil
místostarosta spolku Ing. Josef Kováø,
posléze se pøidal starosta spolku
Ing. Luboš Mandík. Po projevech ná-
sledovalo ocenìní èlenù spolku za vy-
daøenou práci bìhem roku, poté došlo
i na pøespolní – Ing. Miroslava Št’astné-
ho, Dr. Petøeka, Vratislava Klaboucha

a Karla Neubergera ze Støíbra. Poté
jsme se za nesmírnì dùležitého doplòo-
vání tekutin prošli areálem dolu Øimba-
ba. Poèasí akci i nám pøálo až moc, by-
lo vedro k padnutí. Odpoledne, kdo
chtìl, mohl zaví-
tat na prohlídku
štoly pod dolem
Øimbaba. K vidì-
ní bylo exotické
zvíøe, a to vel-
bloud. V kovárnì
byla plnì rozpále-
na výheò, øezbáø
vyøezával døevìné
figurky, k posle-
chu hrála místní
kapela. K chuti
pøišla káva s ko-
láèky anebo kach-
na. Akce jistì
zdárnì probíhala
do veèerních ho-

din, to jsme již bohužel byli na cestì
domù.

Zdaø Bùh!
Karel Neuberger 

Hornicko-historický spolek Støíbro

Vyšlo druhé èíslo X. roèníku slo-
venského èasopisu o hornictví a hor-
nicko-historickém dìdictví. V úvodní
fotogalerii je vìnována pozornost
10. setkání hornických mìst a obcí
Slovenské republiky a 21. setkání hor-
nických mìst a obcí Èeské republiky.
V následujících èláncích je pøipome-
nuto 90. výroèí založení Štátneho
banského múzea Dionýza Štúra
v Banskej Štiavnici a jsou zmínìny
novinky ze sítì geoparkù Slovenské
republiky. V rámci rubriky o sloven-
ských hornických mìstech a obcích je
tentokrát pøedstavena obec Žaka-
rovce, její historie, hornické lokality
a další zajímavosti. Nechybí ani toul-
ky za technickými památkami lokality

UNESCO, které nás tentokrát pro-
vází vodními štolami z piargské
skupiny bánskošt’ávnických vodních
nádrží. Dále se v tomto èísle doèteme
o osudech  unikátního kompresoru
firmy Pokorny & Wittekind a o jeho
cestì do Banského múzea v prírode
v Banskej Štiavnici. V neposlední
øadì je pozornost vìnovaná slav-
nostní akci poøádané státním podni-
kem DIAMO – vytìžení poslední-
ho vozu uranové rudy z Dolu
Rožná I, kde tìžba probíhala úcty-
hodných 60 let. V èlánku jsou zmí-
nìny také základní informace o Do-
le Rožná I, jeho historii i budouc-
nosti. Následují Novinky do vaší
knihovny a v úplném závìru èísla
opìt nechybí spoleèenská rubrika.
Montanrevue èíslo 3/2017 vyjde
v záøí 2017.
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Závìreèné spoleèné foto

Pøíprava na noèní výpravu za pøíšerou

Zapálení slavnostního ohnì

K. Neuberger 
dekoruje J. Majera

Úèastníci 
hornického odpoledne

Hornické odpoledne na Řimbabě

Montanrevue DIAMO, státní podnik, 
odštěpný závod ODRA 

zve na Den otevřených dveří,
který se koná v sobotu 9. 9. 2017

Na programu bude prohlídka kulturních památek (prùmyslových budov,
tìžního stroje a tìžní vìže), výstup na tìžní vìž jámy Terezie, hudební

vystoupení, výstava fotografií a promítání filmù s hornickou tematikou. 

Zaèátek akce v 10.00 hodin, ukonèení v 16.00 hodin.

Místo konání: areál bývalého Dolu Petr Bezruè (døíve Dùl Terezie) 
ve Slezské Ostravì 

GPS: 49.8422847N, 18.3082339E 



Z legislativy, týkající se požární ochrany, vyplývají povin-
nosti provozovatelù èinností s vysokým požárním nebezpeèím
a èinností se zvýšeným požárním nebezpeèím, u kterých ne-
jsou bìžné podmínky pro zásah, zpracovávat a udržovat v ak-
tuálním stavu dokumentaci zdolávání požáru. 

Èinnosti, u kterých nejsou bìžné podmínky pro zásah, se po-
važují dle § 18 vyhlášky o požární prevenci za složité podmín-
ky pro zásah. 

Odštìpného závodu ODRA se týká odstavec b), kde jsou
složité podmínky pro zásah definovány jako prostory, kde by
vstup zasahujících jednotek požární ochrany bez upozornìní
na zvláštní nebezpeèí, nebo postup hašení znamenal ohrožení
zdraví a života zasahujících hasièù. Mimo jiné se jedná o roz-
vodny elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, energo-
centra s náhradními zdroji a vnitøní stanice osazené olejem
chlazenými transformátory s výkonem 1 MVA a vyšším. 

Prostory s tìmito èinnostmi se nacházejí v areálech Jere-
menko a Žofie – jedná se o hlavní rozvodny areálu Jeremenko
a Žofie s pøilehlými kabelovými kanály a mosty. 

Vzhledem ke skuteènosti, že se jedná o ucelené areály, jsou
do dokumentace zdolávání požáru zaneseny a popsány všechny
objekty v tìchto areálech. 

Názvosloví a veškeré znaèení v grafické èásti dokumentace
je stanoveno v metodickém pokynu HZS, tudíž je jednotné.

Ing. Jiøí Vála 
technik požární ochrany 

o. z. ODRA

Informace k dokumentaci zdolávání požárů 

Císař František Josef I. zavítal o Prokopské pouti na Ševčinský důl

V nedìli 2. 7. 2017 se uskuteènil již
28. roèník historické hornické Pro-
kopské pouti v Pøíbrami, jejíž nedílnou
souèástí byl prùvod horníkù a hutníkù
z tuzemska i ze zahranièí, polní mše
a bohatý doprovodný program.

Poèátky nejvìtší a nejslavnìjší hor-
nické pouti sahají hluboko do minulosti,
kdy pøíbramští havíøi oslavovali svého
patrona sv. Prokopa. Tradice pouti byla
obnovena v roce 1990 a dnes se jí úèast-
ní horníci a hutníci nejenom z Èeské re-
publiky, ale též zástupci partnerských
báòských mìst, hornických spolkù a tì-

žaøských organizací z dalších zemí
Evropy.

V letošním roce si pøipomínáme
120. výroèí povýšení Bøezových Hor
(nyní souèást Pøíbrami) na královské hor-
ní mìsto císaøem Františkem Josefem I.
Tomu byl také vìnován doprovodný pro-
gram, který byl zahájen fanfárami Sou-
boru svatohorských trubaèù, následnì
vystoupilo Malé svatohorské divadélko
Gymnázia pod Svatou Horou se scénou
návštìvy císaøe Františka Josefa I. a jeho
doprovodu na nádvoøí Ševèinského dolu,
døíve šachty Císaøe Františka Josefa I.

Poté byla slavnostnì zpøístupnìna další
èást historického podzemí zdejších dolù,
a to 110 m dlouhá Ševèinská dopravní
štola s možností jízdy dùlním vláèkem.
Této události se vedle pøedstavitelù mu-
zea v èele s øeditelem PaedDr. Josefem
Velflem zúèastnili námìstek øeditele
o. z. pro techniku a výrobu, o. z. SUL,
DIAMO, s. p., Ing. Ladislav Hešnaur,
poslanec Parlamentu ÈR Ing. Václav Ze-
mek, radní Støedoèeského kraje Ing. Zde-
nìk Štefek, starosta mìsta Pøíbram
Ing. Jindøich Vaøeka, místostarostka
Mgr. Alena Ženíšková a rovnìž zástupci

Spolku Prokop a Cechu pøíbramských
horníkù a hutníkù a dalších spolkù.
Uskuteènìní projektu zpøístupnìní histo-
rického podzemí Ševèinské dopravní što-
ly by nebylo možné bez dlouhodobé spo-
lupráce se státním podnikem DIAMO.

Program doplnila výstava modelù
historických dolù od Josefa Holého
a døevìná plastika horníka v životní ve-
likosti na nádvoøí Ševèinského dolu od
Františka Malého. Na letošní Pro-
kopskou pout’ zavítalo do Hornického
muzea Pøíbram okolo 4 000 návštìvníkù.

Stanislava Moravcová 
Hornické muzeum Pøíbram

PaedDr. Josef Velfl a Ing. Ladislav Hešnaur 
pøi prohlídce novì otevøené Ševèinské štoly

Pøi slavnostním otevøení Ševèinské štoly zahrál Soubor svatohorských trubaèù

Císaø František Josef I. s manželkou Sissi 
pøichází do areálu

Grafická èást dokumentace zdolávání požáru

Zástupci Hornického
spolku Støíbro na oslavách
výroèí KKH Barbora
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KKH Barbora oslavil 90 let
V sobotu 8. 7. 2017 se zástupci Hor-

nického spolku Støíbro zúèastnili
v Karviné akce poøádané u pøíležitosti
90. výroèí vzniku hornického spolku
Kroužek krojovaných horníkù Barbora.
KKH Barbora pøitom patøí mezi ty
mladší. Nejstarším spolkem na Karvin-
sku je Hornický spolek „Rozkvìt“
Sedlištì, kterému je 116 let.

Slavnostní zahájení se konalo u hor-
nického pomníku na Univerzitním ná-
mìstí za úèasti 16 hornických spolkù
(nejdále to mìli ze Støíbra a Pezinku).
Po hornické hymnì a položení vìncù se
hornický prùvod vydal do kostela Pový-
šení sv. Køíže do staré èásti Karviné,
hned vedle zámku, kde probìhlo svìce-
ní nového spolkového praporu. Zaèaly
se stahovat mraky, které nevìstily nic

dobrého. Poté šel prùvod do støediska
volného èasu, kde se odehrávala spole-
èenská èást akce. Mezitím slušnì sprch-
lo. V rámci programu došlo na stužko-
vání spolkových praporù, ocenìní sta-
rých a starších èlenù spolku KKH
Barbora (døíve dùl Austria). K obìdu
a dále k tanci a poslechu hrála místní
kapela. Hornické spolky obdržely Pa-
mìtní list a nìkteøí èlenové hornických
spolkù byli vyznamenáni pamìtní spol-
kovou medailí. Poté se konal další kul-
turní program až do veèerních hodin.
Ještì jednou spolku KKH Barbora gra-
tulujeme a pøejeme další roky, hlavnì
pøi udržování hornických tradic.

Zdaø Bùh!
Karel Neuberger 

Hornicko-historický spolek Støíbro


