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Financování odstraňování následků chemické těžby uranu do roku 2022 zajištěno
Ministr prùmyslu a obchodu Jiøí Havlíèek pøedložil vládì Zprávu o postupu prací a èerpání finanèních prostøedkù spojených s øešením dùsledkù po chemické tìžbì uranu v oblasti Stráže pod Ralskem a dalším financování tìchto prací v letech 2018–2022. Na základì této zprávy vláda
schválila na svém zasedání dne 18. záøí 2017 uvolnìní 6,85 mld. Kè na
úhradu nákladù a výdajù spojených s øešením dùsledkù po chemické tìžbì uranu a souvisejících èinností v oblasti Stráže pod Ralskem pro období let 2018–2022.
Dne 4. záøí 2017 rozhodla vláda svým usnesením è. 610 o zmìnì zpùsobu úhrady výše uvedených nákladù. Zmìna spoèívá v ukonèení financování odstraòování této významné ekologické zátìže z prostøedkù Fondu privatizace ke dni 31. prosince 2018 a následném pokrytí finanèními
prostøedky z kapitoly státního rozpoètu Ministerstva prùmyslu a obchodu
s tím, že schválená výše finanèních prostøedkù se stane závazným ukazatelem kapitoly státního rozpoètu MPO. Tyto finanèní prostøedky budou
využity výhradnì k úhradì nákladù a podpoøe investièních a neinvestièních akcí spojených s nápravou škod zpùsobených na životním
prostøedí tìžbou nerostù a na revitalizaci dotèených území.
„Jsem rád, že financování odstraòování dùsledkù po chemické tìžbì
do roku 2022 bylo schváleno a že vláda ÈR vnímá nutnost sanace horninového prostøedí ve Stráži pod Ralskem. Úspìšné zahlazení následkù
chemické tìžby uranu je jednou z priorit státního podniku DIAMO,“
uvedl Tomáš Rychtaøík, øeditel státního podniku.
V souèasné dobì se na ložisku Stráž pod Ralskem nachází v podzemí v ploše pøibližnì 27,5 km2 cca 374 mil. m3 vod ovlivnìných zbytkovými technolo-

gickými roztoky z chemické tìžby uranu, která zde probíhala od poèátku
sedmdesátých let 20. století až do roku
1996. Za tu dobu bylo do podzemí
prostøednictvím technologických roztokù vtlaèeno témìø 4,1 mil. tun kyseliny sírové, 320 tis. tun kyseliny dusièné,
111 tis. tun èpavku a 26 tis. tun kyseliny fluorovodíkové a chemickou tìžbou bylo vytìženo 15 862 tun uranu.
Dokonèení sanace horninového
prostøedí je nezbytné pro zabránìní
rozšiøování kontaminace a znehodnocení využívaných vodních zdrojù
a na vodu vázaných ekosystémù
v oblasti severoèeské køídy.
V dùsledku intenzivní sanace zejména v posledních letech dochází
ke zøetelnému poklesu koncentrace
kontaminantù v podzemních vodách. Sanace bude probíhat až do
snížení kontaminace podzemních
vod na úroveò zaruèující trvalou
využitelnost zásob pitných podzemních vod v této oblasti.

Vyluhovací pole

Den horníků 2017 ve Stráži pod Ralskem
úsilí a popøál pevné zdraví a do
budoucna dosahování pracovních výsledkù se stále stejnou
bezpeèností.
Jménem mìsta Stráž pod
Ralskem pozdravil pøítomné
starosta mìsta Mgr. Zdenìk
Hlinèík. Pochvalnì ohodnotil
spolupráci mezi mìstem Stráž
pod Ralskem a státním podnikem DIAMO na všech úrovních
øízení a zároveò zdùraznil, že si
váží strategie státního podniku
DIAMO v oblasti sanace a rekultivace pozùstatkù tìžby uranu. Poté popøál všem pøítomným pøíjemnì strávený veèer
a do dalších dnù hodnì štìstí
a úspìchù.
Oficiální èást uzavøel svým
proslovem doc. Ing. Miroslav
Grégr, CSc., bývalý ministr
prùmyslu a obchodu. Jak sám
øekl, úèast na Dni horníkù ve

Projev doc. Ing. Miroslava Grégra, CSc.

Zaznìla skladba „DIAMO“

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

Mìsíc záøí patøí tradiènì hornictví, nebot’ 9. záøí je v èeských zemích každoroènì slaven Den horníkù. Všechny významné hornické
organizace a hornické spolky tomuto dni pøipisují velký význam, hornická mìsta konají hornické poutì, èímž navazují na doby minulé,
kdy tak bylo horníkùm dìkováno za jejich tìžkou a nebezpeènou práci. Oslavy Dne horníkù probìhly také ve Stráži pod Ralskem, a to
v pátek 8. záøí 2017 v kulturním domì U Jezera.
Prùvodci oficiální èástí letošního slavnostního odpoledne byli
Ing. Eduard Horèík a Ing. Václav Dorazil, Ph.D., z øeditelství státního
podniku, kteøí v úvodu pøivítali významné hosty – zástupce Ministerstva prùmyslu a obchodu Ing. Vladimíra Šandu, pøedsedu Obvodního
báòského úøadu pro území krajù Libereckého a Vysoèina Ing. Dalibora Hampejse, dále starostu mìsta Stráž pod Ralskem Mgr. Zdeòka
Hlinèíka, bývalého ministra prùmyslu a obchodu doc. Ing. Miroslava
Grégra, CSc., èleny Dozorèí rady státního podniku DIAMO a také zamìstnance státního podniku, pro které pøedevším je tato kulturní událost poøádána.
Po hornické hymnì, jež zaznìla v podání hudebního tria složeného
ze zamìstnancù o. z. TÚU Ing. Petra Køest’ana, Ing. Eduarda Wintera
a Ing. Borise Dostála, vystoupil øeditel státního podniku Ing. Tomáš
Rychtaøík. Pøivítal pøítomné hosty a následnì zhodnotil uplynulý hornický rok. Mimo jiné pan øeditel pøipomnìl, že po 70 letech byla v Èeské republice ukonèena tìžba uranu a že všechny sanaèní a likvidaèní
práce, které státnímu podniku uložilo Ministerstvo prùmyslu a obchodu, probíhaly bez problémù. Zejména pak vyzdvihl výsledek kontroly
Nejvyššího kontrolního úøadu, který potvrdil bezchybné èerpání finan-

èních prostøedkù urèených na zahlazování následkù hornické èinnosti státním podnikem DIAMO.
Na závìr podìkoval pan øeditel
všem pøítomným za práci odvedenou v uplynulém hornickém roce.
Poté moderátor pøedal slovo
Ing. Vladimíru Šandovi, který podìkoval pøítomným jménem Ministerstva prùmyslu a obchodu
i jménem Dozorèí rady státního
podniku DIAMO za dosažené
pracovní výsledky. Zároveò s potìšením oznámil, že Ministerstvo
prùmyslu a obchodu vypracovalo
na jednání vlády materiál, který
øeší financování sanaèního procesu v oblasti poznamenané chemickou tìžbou uranu na další období.
Vystoupil také Ing. Dalibor
Hampejs z Obvodního báòského
úøadu, který zdùraznil, že všech
výsledkù bylo dosaženo zcela
bezpeènì, bez jakýchkoliv pochybení. V závìru svého vystoupení
podìkoval všem za vynaložené

Pohled do sálu pøi hornické hymnì
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Den horníků 2017 ve Stráži pod Ralskem
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Stráži pod Ralskem je pro nìj již mnohaletou tradicí. Je hrdý na to, že
se mu podaøilo na pøelomu let 2000 a 2001 uhájit existenci podniku
a že státní podnik DIAMO prokázal svou èinností životaschopnost
a prospìšnost pro èeské národní hospodáøství. V závìru vyjádøil pan
docent potìšení nad tím, že podnik pokraèuje ve své dobré tradici
a práci, za což všem pøítomným zamìstnancùm podìkoval. Následoval slavnostní pøípitek doprovázený zpìvem hornické karmíny – písnì Kamarádi, dolù sfárejme.
Po oficiální èásti vystoupilo taneèní studio Acropole s taneènì
akrobatickou ukázkou pole dance. Umìlecký a zejména fyzický výkon taneènic byl odmìnìn hlasitým potleskem. Pøekvapením dne byla skladba „DIAMO“, kterou složili samotní zamìstnanci na poèest
státního podniku. Taktéž toto skvìlé hudební dílo bylo odmìnìno
ohlušujícím potleskem. K poslechu a tanci hrála skupina Krakatit
a Jam & Bazar. Zamìstnanci a hosté se bavili až do pozdních veèerních hodin, kdy byl hornický den ukonèen. Zdaø Bùh!
Ing. Václav Dorazil, Ph.D.
vedoucí odboru sanaèních prací, ØSP
(redakènì doplnìno)

Z vyprávìní pamìtníkù…
Antonín Dvoøák, vnuk svìtoznámého hudebního skladatele Antonína Dvoøáka, pochází z Pøíbrami. Vystudoval gymnázium, do prostøedí uranového prùmyslu vstoupil v roce 1949 a pùsobil zde
v pøíbramské oblasti na rùzných pozicích celých 20 let.
U uranových dolù, respektive na kutacích pracích è. 2, známých
pod názvem K 2, jsem zaèal pracovat v èervenci 1949, zaèal jsem
s krumpáèem a s lopatou. Netrvalo to ale ani tøi dny, pøišel za mnou
tehdejší šéf Pavel Koèiš a øíkal: „Budeš mi pomáhat, já potøebuji pomocníka,“ tak jsem mu šel dìlat pomocníka. Postupnì jsem se vypracoval na kolektora. Úkolem
kolektora bylo chodit terénem
podle urèitých sítí, které byly
vytyèeny na mapì. Byli jsme
vybaveni kompasem, geologickým kladívkem a mapou. Velice dùkladnì jsme prochodili
zejména krajinu kolem Modøovic, Tøebska a Kamenné. Prostì tu jižní èást pøíbramského
„úèastku“.
Veškeré výsledky práce
jsme potom museli zaznamenávat do map a vše se vedlo
v ruštinì. Veškeré mapy, popisy k mapám, popisy minerálù
a všech hornin. Vše bylo v ruštinì.
Antonín Dvoøák
Mým nejèastìjším kolegou
v té dobì byl Štefan Rudík.
Jednak jsme dìlali povrchový prùzkum
a jednak jsme nechávali nìkde na základì
provedeného prùzkumu dìlat malé výkopy,
90 centimetrù široké a tøeba i až tøi metry hluboké. Výkopy byly krátké nebo dlouhé, tìm dlouhým se øíkalo magistrální kanály, ty byly
tøeba sedm set metrù dlouhé. Tam se zjišt’ovalo, kde jsou jaké výchozy žil, a dokumentovalo se, co tam je za horniny a kde tam je jaká žíla a kde jaká aktivita.
Uranové žíly vedly nìkdy k povrchu, tomu se øíká výchoz žíly. Celkovì to je vlastnì puklina v zemi, která se vyplòuje hydrotermálním
roztokem. To trvá miliony let, než se to vyplní. Vìtšinou je to tvoøeno
vápencem plus nìjaké ty pøídavky – olovo nebo støíbro nebo železo,
anebo ten uran, po kterém se hlavnì šlo. Žíla má urèitou délku a urèitou hloubku a povrchovým prùzkumem se toto zjišt’ovalo. Na kutacích pracích byl ještì další zpùsob prací, který šel více do hloubky,
ale nebyly to ještì šachty, dìlaly se takzvané šurfy. Šurfy byly buïto
svisle ražené jámy, anebo pøímo po žíle hloubené. Kde byl ještì trochu hornatìjší terén, tam se dìlaly úpadnice, to znamená, že se razilo
šikmo do zemì dolù a pøímo se vytìžená hornina dala vozit po kolejích dùlním vozíkem. Tento druh prací ovšem dosahoval vìtšinou do
hloubek okolo 20–25 metrù, dole se potom rozrazila sledná chodba
po žíle. Tam byla doprava velice jednoduchá, vozilo se to v tzv.
kýblu, to byl kovový okov. Tím se jezdit osobnì nesmìlo, byly tam
žebøíky, ale když se lidé potøebovali dostat dolù, èasto se svezli i tím
okovem. Tìch šurfù bylo pomìrnì dost a vždy se muselo zadokumentovat, co se tam nachází, a zmìøit to. Když se zjistil pozitivní nález, šurf se pøedal uranovým dolùm, které v práci pokraèovaly. Mezi
Kamennou a Tøebskem je krásnì vidìt to místo dodneška ze høbitova
od Tøebska, když se podíváte smìrem na jihovýchod, tak je tam stráò
a v té stráni bylo vyloženì povrchové ložisko, kde byly uranové minerály vèetnì smolince. Byl tam navíc ještì gumit a torbernit. Gumit
je takový žlutý prášek jako síra, torbernit je zelený minerál. Jinak pøímo tam, tìsnì pod povrchem, se vyskytovaly „ledviny“ uranu.
To, co jsme vydolovali, jsme vozili rovnou do Jáchymova. Každé
auto mìlo svùj doprovod a my jsme kolikrát jezdili s tím. Byly to
„døevní“ podmínky, protože v té dobì nebyly žádné lékaøské prohlídky, a že bychom nosili dozimetry nebo byli nìjak chránìni, tak to absolutnì ne. Vzpomínám si, že když jsem pøešel na šachtu, ruda se dávala do kovových bednièek. Bednièka byla krychle, dejme tomu tak
tøicet krát tøicet krát tøicet centimetrù, a nìkteøí havíøi dokázali do té
bednièky natlouct drobounce smolinec. Èasto pak vážila pøes sto kilo.
Nosilo se to v rukách a mlátilo se to kladivem, aby to bylo drobnìjší,
aby se tam toho hodnì vešlo. To byly neskuteèné podmínky.
Tímhle jsem prošel a tøeba mi to pomohlo, nevím. Nìkteøí lidé za
zdravím jezdili do Jáchymovských lázní se léèit. Sám jsem rakovinu

Vystoupení taneèního studia
Acropole

sice už taky prodìlal, ale docela mírnì. Zdá se, že to na mne pùsobilo
blahodárnì. Je fakt, že tìch kolegù moc nemám.
Nìkdy v zimì nebo na podzim v roce 1951 za mnou na „Kutaèkách“ pøišel tehdejší šéf Ing. Znamenský a povídá mi: „Normovèikom budìš.“ Tak jsem byl donucen dìlat normovèíka. Dalo mi moc
práce, než jsem vniknul do tajù té práce, navíc vybavení byla kalkulaèka NISA, kde se muselo toèit ruènì, a logaritmické pravítko. Logaritmickému pravítku vdìèím za pomoc, na nìm jsem zvládnul udìlat výplaty pro 200 lidí.
Na „Kutaèkách“ se mnou byl Josef Pilous, Emil Tabaèek, Jan
Uher, Franta Mikeš, Štefan Rudík, Vašek Havelka, pozdìji Ing. Jiøí
Bedøich, František Pecka. Pak na geofyzice byli Josef Havlena, Jaroslav Mácha, Standa Ševr, na „markšajdrech“ (mìøièích) byl Láïa
Drmla, Ing. Ivan Hojer a Josef Zelenka. A opraváøi pøístrojù Jirka
Procházka, Ivan Kuèera.
Zaèali jsme se rozšiøovat do dalšího okolí mimo Pøíbrami. Mìli
jsme Spálené Poøíèí, Kytín u Mníšku a tìžištìm dalších prací byly
hlavnì Heømanièky, Smilkov, tady u Votic, tam jsme se dokonce
i odstìhovali. Na zámku ve Smilkovì jsme bydleli a mìli jsme tam
sídlo, razila se tam mimo jiné právì ta úpadnice. A èas plynul. Pamatuji se, nevím jakým zázrakem, že v té dobì byly dùlní platy: šestá tøída 33 korun 50, sedmá 40 a osmá 50 korun na hodinu, což byly tenkrát dost slušné peníze. Já jsem musel obèas navštívit svoji pøedstavenou úkoláøku v Jáchymovì, to byla nìjaká paní Kalašniková, a ta øíkala, že to dìlám dobøe, a chválila mne. Já povídám: „No jo, já to dìlám dobøe, ale já jsem za pár mìsícù mìl èas se podívat do nìjakých
materiálù, které jsem tam našel po Jirkovi Hroudovi v šuplíku, a zjistil jsem, že tam je ferman, který øíká, že pomocný úkoláø má nárok na
sedmou až osmou tøídu. Pomocnej! Vy mi tady tvrdíte, že jsem dobrý
úkoláø, a já dìlám samostatného úkoláøe pro 200 lidí a dìlám to za
šestku.“ Ona mi zaøídila doplatek do 8. tøídy vèetnì výkonnostních
odmìn a pøesèasù, takže já jsem tenkrát dostal dost slušné peníze. Vyloženì takové, že jsem na nì nebyl ani zvyklý.

Z taneèního parketu

O Redlichovi Vám ještì povím takové zajímavosti. To byla typická
figurka, on byl bývalý policajt. Jak se dostal k hornièinì, to ví jen Pán
Bùh. On umìl jednat s lidmi, s odsouzenými. On vždy øíkal, „Toníku, ty
jsi pùl doktora, pojï mi tady nìco napsat.“ On takhle jednal s každým.
V kanceláøi naddùlního se vedla tzv. raportní kniha, což byl takový
palubní deník, nebo stavební deník, jako je na stavbách, kde prostì
každá smìna dostávala písemnì úkol, co má udìlat, a zase se tam psalo, co se udìlalo, kolik odpalù, kolik bednièek rudy, kolik vozù rudy
a prostì takové údaje. Koncem mìsíce jeho zápis do raportní knihy
byl, to si pamatuji dodneška: „Soudruzi, dùlní rotaèky se toèí, banka
tiskne peníze, odpolední smìna musí…“ a teï tam vypsal, co se
musí, kolik odpalù na bìžné metry, kolik na plošné, kolik rudy, tak
takové zápisy se objevovaly v raportní knize.
To byly zážitky s ním, ohromné. To byla figurka a oni to byli rivalové, on a Eman Brož. Soutìžili, kdo bude lepší. To se razily urychlené pøekopy a pøekonávaly se rekordy. Byla to zajímavá práce, ale byla to nebezpeèná práce.
Zajímavé byly i vztahy mezi odsouzenými. Byli tam odsouzení politiètí vìzni i obyèejní zlodìji. Jeden tam byl pøedák na dobývce, jmenoval se Svìrèinský. Byl to Ostravák a byl to jehovista. Mùžu øíct, že
svìdomitìjšího a poctivìjšího pøedáka jsem nepoznal, protože tomu
cokoliv jsem øekl, tak jsem vìdìl, že to udìlá. A to se nedalo øíct
vždycky. To byla jedna vìc. A druhá vìc byla, že mìl v té partì kázeò, skuteènì bylo na celou partu spolehnutí. Sedìl kvùli tomu, že odmítal sloužit na vojnì se zbraní. Taky jsem tam mìl mašinkáøe, jmenoval se Martiník. Jednou jsem šel takhle okolo nìj a on tam sedìl na
lavièce a já øíkám: „Tak co, Martiníku, co dìláte?“ A on: „Pane dùlní,
promýšlím další trestnou èinnost.“ Takže nìkteøí byli nepolepšitelní.
Prakticky ke konci svého pùsobení v uranových dolech jsem prožil
jednu dost zajímavou pøíhodu. To jsem pracoval na Bytízu už jako
dùlní dozorce, a mìl jsem i støelmistrovský dekret. Na konci mìsíce
se vždy dìlaly tzv. odebírky, to znamená, že sfáral mìøiè úseku se
svými pomocníky, sfáral s nimi geolog, geofyzik a vìtšinou šel i naddùlní vedoucí úseku. Musela se projít na
patøe nebo na tom úseku všechna díla, vše,
co se tam dìlalo, zmìøit. Když se zjistilo,
že odebírky dopadly dobøe a že je, jak se øíká, splnìno, mohla se zrušit noèní nebo odpolední smìna. Na každém
patøe bývaly sklady støeliva. My jsme jednou pøi odebírkách zjistili,
že je splnìno. Bylo to na Štìdrý den. Já mìl odpolední, pøišel jsem na
šichtu a naddùlní mi øíká: „Tak vám zrušíme smìnu, ale zùstalo tam
støelivo, musíš to dojít zlikvidovat.“ Spustili mì tedy samotného na
patro. Vzal jsem tu elektrickou mašinku, moc jsem s ní neumìl, nebyl
jsem s ní zvyklý jezdit, dojel jsem ke skladu støeliva, naložil jsem
støelivo, odvezl jsem to na pøekop, až na èelbu, kde se to dá odprásknout, a zjistil jsem, že nemám ani strojek na odpalování. Tak jsem to
tam položil, napojil jsem si to na elektriku, co tam byla pøipravená na
odpal, a místo odpalovacího strojku jsem použil proud z baterie z té
mašinky. Nervozita mi udìlala to, že se mi mašinka tlakovou vlnou
rozjela, ale neujela. Popojela o kus dál. I bekovka mi spadla tenkrát
a to byl takový dost ošklivý pocit, na který dost nerad vzpomínám.
Ještì jako technici jsme byli nuceni na tzv. povinné záchranné práce – cvièení na báòské záchranné stanici. V izolaèních pøístrojích
jsme museli oddýchávat své dvì hodiny a prolézat pøekážkový systém, po žebøíkách a podobnì.
To bylo jako povinné cvièení. A také jsem byl požárník. To jsme
mìli na šachtì støíkaèku a obèas jsme si museli zacvièit i jako požárníci.
Pøi práci jsem dìlal dálkovì ještì hornickou prùmyslovku tady
v Pøíbrami, ale nedìlal jsem si druhou maturu, už jen kvùli tomu, že
jsem prakticky ta studia konèil v dobì, kdy jsem vìdìl, že musím
skonèit s prací v uranových dolech. Já jsem musel odejít po dvaceti
letech expozice. V 69. roce jsem odcházel pro ohrožení nemocí z povolání. Naštìstí u mne nepropukla.
Pak jsem na ètyøi roky nastoupil k okresní správì silnic. Dneska se
to jmenuje SÚS, státní údržba silnic. Mìli jsme sídlo tady na køižovatce k Drásovu. Nastoupil jsem tam a zauèoval jsem se do role. Ta
práce se mi moc líbila. Pozdìji jsem pracoval jako pracovník kontroly
na okresním národním výboru. Tam jsem se dožil dùchodu, já jsem
také šel do dùchodu v padesáti, takže ho beru 38 rokù. To je krásné
zamìstnání, dìlat dùchodce.
Antonín Dvoøák (redakènì upraveno)

U uranu na Příbramsku - od průzkumu k těžbě
V té dobì jsem mìl už tøi odklady vojenské služby. Tak jsem si øíkal: „Pozor s tou vojnou. Pøece nepùjdu na dva roky sloužit, až mi bude 30–35 let.“ Øeklo si nás to víc, tehdejší kádrovák nám vyhrožoval:
„Jak se vy nyní zachováte, tak, až pøijdete zpátky, se my zachováme
k vám.“ Oni nám slibovali náhradní zálohu, nebo zrušení vojenské
povinnosti a nevím, kde co. Ta náhradní záloha by byla na pùl roku,
takže to byl velký rozdíl. Ale zkrátka sebrali jsme se a šli jsme sloužit
vlasti na dva roky. A odkroutil jsem celé dva roky na vojnì.
Rukoval jsem do Znojma, ale víc jak polovinu vojenské služby
jsem strávil v Libavé, ve vojenském výcvikovém prostoru pod stanem. Na vojnì jsem se staèil i oženit.
Když jsem se vrátil z vojny, nastoupil jsem jako geolog na šachtu
1, 2 a 4, na Lešetice.
V té dobì pod generální øeditelství spadaly jednotlivé doly, nebo
„úèastky“ se tomu øíkalo. Nejjižnìjší byla Kamenná, pak byly Lešetice neboli Vojna, pod kterou spadala pozdìji i šachta è. 15. Pak byl
Brod, který mìl šachty è. 5, 6 a 9. Nevím, jak to bylo na Hájích, ty
vznikly až nìjak pozdìji, a Bytíz, tam byla 11 a nevím, které ještì,
tam jich bylo víc.
Nastoupil jsem na podzim roku 1954, závodním (tedy nejvyšším
šéfem) byl Antonín Kot, pozdìji pak tam šéfovali Ing. Stanislav
Blaszczyk, Ing. Èížek a jiní. Dobøe si pamatuji také své nadøízené
Miloše Klimeše a Zdeòka Bestu. Pod vedení závodu, dolu, spadaly
„úseky“ tvoøené vìtšinou jedním nebo i více patry. Já jsem nastupoval na patøe è. 2, což bylo dost na povrchu. A tam jsem i prožil požár,
který tenkrát byl na té šachtì, ale staèil jsem vèas vyfárat. Vedoucím
úseku byl naddùlní, neboli „obrštajgr“. Mým naddùlním byl nejprve
František Redlich a pozdìji na 6. patøe Vašek Èernoch. Poté, co jsem
skonèil 2. patro, tak jsem pøecházel na 6., které jsem prakticky otvíral
od samého zaèátku. Další naddùlní byli Eman Brož, Jirka Petrášek.
Obrštajgr mìl svého inženýra úseku, který byl jeho zástupcem.
U Redlicha byl zástupcem František Kubala. Byla to zajímavá figurka, kdysi mukl, který tam pracoval. Nakonec zùstal tady, oženil se.
On byl Ostravák, mìl takový to krátký „a“. A byl to velice humorný
èlovìk, kterému prošlo všechno. Tøeba my jsme spolu vyfárali a šli
jsme šatnou a tam byla šatnáøka a on: „Tak co, babi, jak se tìšíte do
hrobu?“ On to øekl tak, že se ta babka tomu zasmála, to nebylo jako
nic urážlivého. My jsme spolu s Františkem fárali, a to dost èasto, on
vždycky, když jsme dole svaèili, tak kousek uložil zpìt do kapsy,
a øekl: „Kdyby nás zavalilo.“ To byla taková práce, že tam èlovìk
procházel dennì takovými místy, že si øíkal: „No, tak dneska jsem to
ještì prošel.“

Poznámka redakce: Èlánek vznikl na základì audionahrávky vyprávìní pana Dvoøáka, kterou poøídila Mgr. Pavla Doležalová, vedoucí Archivu DIAMO. Dne 28. 5. 2017 nás bohužel pan Antonín
Dvoøák navždy opustil. Dìkujeme rodinì pana Dvoøáka za souhlas
s uveøejnìním jeho vyprávìní v obèasníku DIAMO.
Èest jeho památce!
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Malá èarodìjka
Baruška

Výří tábor II
Vyzkoušet si život kouzelníka je snem
snad každého dítìte. Tak jako obdržel
Harry Potter pozvánku na svùj první školní rok do Bradavic, obdržely i dìti své pozvánky na srpnový pobyt do Školy èar
a kouzel v Maøenicích. Hned první veèer,
po pøíjezdu kouzelníkù z celého širokého
okolí, byli studenti rozdìleni moudrým
kloboukem do 4 kolejí (Havraspár, Mrzimor, Nebelvír a Zmijozel).
Aby mìli studenti všechny potøebné
pomùcky pravého kouzelníka, museli si
vyrobit svá košt’ata a hùlky. Rychlost
a ovladatelnost svých košt’at mohli po-

rovnat pøi famfrpálových zápasech mezi
jednotlivými kolejemi. Krásný a poklidný život v Bradavicích byl z nièeho nic
narušen vìštbou jedné z profesorek
o zrození Lorda Voldermorta. K jeho
zrození došlo na nedalekém høbitovì.
Tímto dnem zaèala dlouhá cesta pøípravy studentù, aby pak spoleènì s uèitelským sborem mohli èelit temným silám a mohli Pána zla porazit. Netrvalo
dlouho a jednotlivé koleje se dozvìdìly
o jisté èerné magii. Cesta za znièením
viteálù tak mohla zaèít.
Po úspìšném znièení 6 viteálù se stu-

Rozdìlování do kolejí pomocí moudrého
klobouku

denti dozvìdìli o posledním viteálu,
kterým nemohl být nikdo jiný, než samotný Harry Potter. Jelikož Pán zla pocítil svou slabost, shromáždil všechny
své stoupence pøed branami Bradavic
a zahájil jejich obléhání. Studentùm
a uèitelùm se podaøilo Bradavice úspìšnì ubránit. Spoleènì s Harrym Potterem
zabili Lorda Voldemorta a všechny jeho
stoupence pøedali do Azkabanu. Celá
snaha jednotlivých kolejí byla na konci
tábora vyhodnocena a øádnì ocenìna.
Vìøíme, že si dìti tábor užily stejnì tak
dobøe, jako jejich vedoucí.
Dìkujeme také ZOO o. z. TÚU Stráž
pod Ralskem za pøíspìvek na ceny pro
dìti.
Už teï se tìšíme na pøíští rok.
Petr Musil, PS Výøi

Nácvik na famfrpál

Den otevřených dveří na Dole Bezruč (Terezie) v Ostravě přilákal stovky návštěvníků
Pekárek a potvrdil, že na Bezruèi se tìžilo v nejvìtší hloubce v revíru, pøesahující 1300 metrù. „Já jsem mìl z toho
horka pokaždé plné boty vlastního potu,“ vzpomínal.
Mezi návštìvníky byli i rodièe s dìtmi.
„Vyrazili jsme se synem na výlet a moc
se nám to líbilo. Bydlíme nedaleko, ale
poprvé jsme mìli možnost podívat se až
nahoru na vìž. Prùmysl k našemu mìstu
patøí, takže nám jsou technické památky
docela blízké,“ øekl asi 40letý tatínek
z Ostravy Martin Urbanèík.

Na tìžní vìž Dolu P. Bezruè se pod dohledem
záchranáøù vydalo celkem 270 lidí

digitálního modelu podzemí Dolu Petr
Bezruè, který sestavil na základì písemných materiálù a starých map Národní
památkový ústav. Atmosféru po celý
den zpøíjemòovaly písnièky kytarového
dua Mendoši.
Návštìvníci se zajímali také o celkové
využití areálu šachty. Státní podnik má
na starosti èást areálu s kulturními památkami, ostatní objekty byly buï
zbourány, nebo se pro nì našlo nové využití a podniká tam 14 firem a zdravotní
pojišt’ovna.

Libor Jalùvka vítá bývalého
zamìstnance Dolu P. Bezruè

Odštìpný závod ODRA státního podniku DIAMO se pøipojil k oslavám výroèí 750 let Ostravy a v sobotu 9. záøí
zpøístupnil pro veøejnost areál Dolu Petr
Bezruè (døíve Terezie) ve Slezské Ostravì, který byl jedním z nejhlubších dolù v Èeské republice a letos pomyslnì
slaví 175 let od založení.
Areál dolu a opravené objekty kulturních památek si pøišlo prohlédnout 760
lidí všech vìkových kategorií. Mimoøádnou pøíležitost vystoupat po kovové konstrukci na sdružené tìžní vìže jámy Terezie a vidìt mìsto i okolí z jednoho
z nejvyšších míst v Ostravì využilo 270
lidí, tedy zhruba tøetina návštìvníkù.
Pøestože foukal silný vítr, na výstup po
železných schùdkách se vydala i øada
dùchodcù nebo malých školákù. Nejstaršímu úèastníkovi bylo 75 let, nejmladšímu 7 let. Odmìnou za námahu s trochou

odvahy byl krásný rozhled a pohled nejen na mìsto Ostravu, ale i na široké
okolí, vèetnì elektrárny v Dìtmarovicích
nebo beskydských vrcholù. Všechny
úèastníky jistili dùlní záchranáøi a pracovníci státního podniku, celkem se jich
na organizaci podílelo 17.
Pøíležitost navštívit uzavøený dùl využily také desítky bývalých øadových
i vedoucích pracovníkù šachty. „Já jsem
tady strávil prakticky celý život, nastoupil jsem po maturitì, kdy se ještì hodnì
pracovalo manuálnì, pozdìji jsem si
udìlal vysokou školu a konèil jsem jako
vedoucí pøípravy výroby v roce 1992.
Zažil jsem tady tìžkou práci, politické
vìznì, kamarádství. Byl jsem doslova
úplnì poslední, zamkl jsem a konec. Pak
jsem pøešel na Jeremenko, ale dodnes
bydlím tady za rohem, kde mìli zázemí
záchranáøi,“ vyprávìl emotivnì Pøemysl

Bowling párů o. z. TÚU 2017
Dovoluji si pozvat zamìstnance o. z. TÚU na pátý roèník bowlingového turnaje
pro páry.
Organizaèní pokyny:
- hrát budeme v Liberci v Tipsport arénì 29. 11. 2017 od 15.00 do 17.30 hod.
- doprava vlastní
- jeden z páru musí být zamìstnanec o. z. TÚU
Pøihlášky pøijímám do 20. 11. 2017 na tel. 4481 (725 058 978) nebo na
valek@diamo.cz, kde jsem také k dispozici pro zodpovìzení dalších dotazù.
Zároveò vybírám 100 Kè na tombolu.

Vilda Válek
pøedseda ZV ZOO o. z. TÚU

„Trochu jsme se báli, jestli se budou
obyvatelé regionu ještì o šachtu zajímat, a navíc bylo nedaleko nìkolik dalších akcí, vèetnì velkých oslav 750 let
Ostravy. Ale pøišlo opravdu hodnì lidí,
tolik jsme ani neèekali. A myslím, že
všichni byli spokojeni,“ dodává Libor
Jalùvka z odštìpného závodu ODRA,
hlavní organizátor akce a vedoucí pracovník, který se stará o údržbu a rekonstrukce kulturních památek na šachtách.
„Je to docela pìkné místo blízko centra,
je škoda, že se zatím nepodaøilo najít
využití pro zdejší udržované budovy
kulturních památek,“ posteskl si Libor
Jalùvka v debatì s bývalými zamìstnanci šachty.
Kromì výstupu na vìž pøipravil
odštìpný závod ODRA pro návštìvníky
promítání archivních filmù, výstavu
snímkù ostravského fotografa Borise
Rennera a informaèních panelù s hornickou tematikou od Klubu pøátel hornického muzea a Nadace Landek, které
byly vystaveny napøíklad také v poslanecké snìmovnì. Premiéru mìla ukázka

Den otevøených dveøí si užily také dìti

Kvalitní uhlí se tady tìžilo 150 let
Dùl byl založen pøímo u silnice z Moravské Ostravy do Michálkovic jako
mìlký v roce 1842. Jeho zakladatel Josef
Gross, tehdejší centrální øeditel Vítkovických železáren (Vítkovické horní
a hutní tìžíøstvo), dùl založil ve vlastní
režii a pojmenoval ho po své manželce.
Krátce po založení dùl prodal Salomonu
Mayeru Rothschildovi, vlastníku Vítkovických železáren. V roce 1862 byl pøebudován na hlubinný a pøipojen na Báòskou (též Montánní) dráhu a v následujícím roce vybaven parním tìžním strojem. V 60. letech minulého století prošel
rekonstrukcí a pøestavbou a byla vyhloubena druhá, vysocekapacitní tìžní jáma.
Za dobu své existence Dùl Terezie
(Petr Bezruè) vytìžil odhadem 60 miliónù tun uhlí z hloubky dosahující až
1350 m. Uhlí z dobývacího prostoru
Slezská Ostrava patøilo díky mimoøádným koksovatelným vlastnostem k nejvíce oceòovaným druhùm.
Pøi útlumovém programu v ostravské
èásti revíru byla na Dole Petr Bezruè
ukonèena tìžba 30. 6. 1992 a obì jámy
byly v letech 1993–1994 zasypány. Dominantní kladivová tìžní vìž byla
v srpnu 2002 odstranìna. Zachována zùstala z památkovì chránìných objektù
pouze jámová budova a sdružená vzpìrová tìžní dvojvìž z let 1902 a 1917,
strojovna tìžního stroje è. 1 a strojovna
pomocného tìžního stroje s elektrickým
pomocným tìžním strojem z roku 1914
od výrobce Siemens-Schuckert.
Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
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Charakteristika a činnost střediska Závodní báňské záchranné stanice Hamr v o. z. TÚU
Báòská záchranná služba v Hamru na Jezeøe byla
zøízena v roce 1967 rozhodnutím øeditelství národního podniku Geologický prùzkum uranového prùmyslu, Pøíbram. V roce 1971 pøešla závodní báòská
záchranná stanice pod odštìpný závod Uranové doly Hamr a následnì, v roce 1975, vznikla Obvodní
báòská záchranná stanice Hamr. Ta byla nejprve
v roce 1992, na základì opatøení ÈBÚ, zmìnìna na
Revírní báòskou záchrannou stanici Hamr a následnì, v roce 1994, na Závodní báòskou záchrannou
stanici Hamr.
Montáž lešení pøed èištìním stìn reaktoru na
Neutralizaèní a dekontaminaèní stanici NDS 10

Báòská záchranná služba je od nepamìti spojována pøedevším s hlubinnou tìžbou nerostù klasickým hornickým zpùsobem. Likvidace hlubinných
dolù byla v oblasti Stráže pod Ralskem témìø dokonèena a hlavní èinností odštìpného závodu Tìžba a úprava uranu se tak stalo zahlazování následkù
podzemního loužení uranu. Pøesto musí být závodní báòská záchranná stanice zøízena a provozována
i nadále, a to na základì § 7, odst. d) vyhlášky ÈBÚ
447/2001 Sb., o báòské záchranné službì, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, který ukládá organizaci dobývající nerosty podzemním loužením nebo zahlazující následky této tìžby povinnost zøídit závodní
báòskou záchrannou stanici. Vedle legislativní povinnosti je pro o. z. TÚU provoz báòské záchranné
stanice nezbytností pøi zajišt’ování každodenních
prací v rizikovém prostøedí v rámci plánovaných
nehavarijních zásahù.
Závodní báòská záchranná stanice Hamr pøi o. z.
TÚU je organizaènì podøízena Hlavní báòské záchranné stanici v Ostravì (OKD, HBZS, a. s.)
a má stanovený tzv. obvod pùsobnosti, který zahrnuje všechna pracovištì o. z. TÚU a jiná urèená
pracovištì v obvodu pùsobnosti Hlavní báòské
záchranné stanice v Ostravì. Nadøízená stanice
v Ostravì provádí pravidelné roèní kontroly zása-

hové pøipravenosti, roèní revize dýchacích, oživo- ného záchranného systému na požádání dispeèinku
vacích a sebezáchranných pøístrojù a školí nové zasahovat i mimo provozy o. z. TÚU.
Hlavním úkolem støediska Závodní báòské zázáchranáøe.
Stávající personální obsazení závodní báòské zá- chranné stanice Hamr je provádìt rychlé a úèinné
chranné stanice a kvalifikace záchranáøù jsou na- zásahy k záchranì lidských životù a majetku pøi hastaveny tak, aby byla zajištìna havarijní pøiprave- váriích, které se mohou v této organizaci vyskytnost odpovídající pøedpokládanému druhu a rozsa- nout, zdolávat je a odstraòovat jejich následky. Krohu možných havárií a souèasnì bylo možné vyho- mì tohoto úkolu báòská záchranná služba provádí
vìt požadavkùm na zajištìní rizikových prací a pra- mnoho dalších èinností v nedýchatelném nebo zdrací v rizikovém prostøedí. Profesionální sbor záchra- ví škodlivém prostøedí a další speciální a rizikové
náøù tvoøí pìt technikù a 12 záchranáøù zaøazených práce, napø. práce nad volnou hloubkou nebo vodní
v dìlnických profesích (z toho pìt mechanikù – hladinou, výškové práce, práce v uzavøených techdùl, sedm èetaøù, ètrnáct lezcù a ètrnáct paramedi- nologických nádržích a na pracovištích s možností
kù). Nedílnou souèástí báòského záchranného sbo- výskytu ionizujícího záøení (kontrolovaná a sledoru o. z. TÚU je dobrovolný sbor, který tvoøí 32 vaná pásma). Zejména provoz sanaèních technolobáòských záchranáøù rekrutujících se ze všech pro- gií je bez témìø nepøetržitého èištìní technologickévozù a støedisek napøíè závodem. Samozøejmostí je ho zaøízení záchranáøi prakticky nemožný. Záchraproškolení všech dobrovolných záchranáøù Hlavní náøi dále provádí kácení rizikových stromù nebo
báòskou záchrannou stanicí v Ostravì. Tito dobro- polomù. Další dùležitou èinností báòské záchranné
volní záchranáøi v pravidelném režimu doplòují stanice je havarijní prevence vèetnì preventivní èinzáchranáøskou stálou pohotovost. Všichni záchra- nosti v protipožární ochranì (kontrola vnìjších
náøi musí absolvovat každé ètvrtletí cvièení s nasa- a vnitøních hydrantù, pravidelné kontroly pracovišt’
zeným dýchacím pøístrojem v dýmnici (cvièné pra- požárními preventisty) a dále školení první pomoci,
covištì pro báòské záchranáøe s možností zadýme- školení obsluh motorových pil a školení zamìstnanní) a jednou roènì, v rámci fyzické pøipravenosti, cù z používání ochranných prostøedkù proti pádu.
Posledním úkolem støediska báòské záchranné
splnit spiroergometrické vyšetøení.
Co se týká výjezdové zásahové a ostatní techniky stanice je kontrola podzemních objektù dle vyhlášje Závodní báòská záchranná stanice Hamr vybave- ky ÈBÚ 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištìní
na na velmi dobré úrovni se zamìøením na všechny bezpeèného stavu podzemních objektù, pøi které se
pøedpokládané havárie, zejména na možné úniky v daných termínech ovìøuje bezpeèný stav podnebezpeèných plynù, chemikálií, technologických zemních objektù. Konkrétní èinnosti Závodní báòroztokù, ropných látek, vèetnì úniku radioaktiv- ské záchranné stanice Hamr dokumentují následující údaje ze zprávy o èinnosti báòské záchranné
ních látek do životního prostøedí.
Stálá pohotovost, kterou tvoøí šest báòských stanice za rok 2016:
záchranáøù, má k dispozici tøi zásahová vozidla • bez havarijního zásahu;
vèetnì vybavení. Jedná se o vozidlo Ford Transit • ètyøi plánované nehavarijní zásahy (poèet odpracovaných hodin 4505, z toho 495 ve vzduchovém
zajišt’ující technicko-chemický výjezd s vybavepøístroji), které tvoøí hlavní objem prací støediska:
ním sadou zvedacích podušek, tìsnicími vaky, tìs– èištìní technologických nádrží sbíjením nalepenicími poduškami, hydraulickou vyprošt’ovací souných inkrustù na stìnách;
pravou, dýchacími pøístroji, protichemickými oble– èištìní usazovacích nádrží, jímek, vzdušníkù,
ky, sorpèními prostøedky, hladinovými zábranami,
kompletní technologie odparek, technologicdetekèní technikou, motorovou pilou a základní lekých nádrží, vèetnì vápenných zásobníkù;
zeckou výbavou.
– èištìní sušárny uranového koncentrátu;
Pro požární výjezdy je urèeno vozidlo SCANIA
o objemu hasiva 9 000 litrù s vybavením prostøed- • 19 zdravotních výjezdù vèetnì transportu do
zdravotnického zaøízení (ošetøení lehké zdravotní
ky na odclonìní a likvidaci únikù chemických láújmy, jako zhmoždìniny, tržné rány, nevolnosti,
tek, na likvidaci požárù, protichemickými obleky,
která nevyžaduje delší dobu hospitalizace);
dýchacími pøístroji, speciální nornou stìnou,
elektrocentrálou, plovoucím èerpadlem, èerpadlem • pomocné práce a èinnosti záchranáøù mimo pládo chemických provozù a sorpÈištìní záchytného koše inkrustù v zaplavovací komoøe
èním materiálem. Pro výjezdy
odparky E-1C na výrobním úseku likvidace kyselých roztokù
k poskytnutí první pomoci je urèeno vozidlo VW Transporter,
které je vybaveno podtlakovými
nosítky, podtlakovými dlahami,
transportní vanou, oživovacím
pøístrojem, dýchacími pøístroji,
defibrilátorem, obvazovým materiálem a popáleninovým setem.
Typy výjezdù je možno rùznì
kombinovat dle vzniklé mimoøádné situace nebo havárie. Souèasnì jsou vozidla VW Transporter a SCANIA zaøazena do integrovaného záchranného systému a mohou v rámci integrova-

Hornická pout’ v Sokolově
Den 9. záøí je svátkem všech horníkù
a taktéž nás, kteøí jsme si své již odfárali! Slavilo se ve Stráži pod Ralskem,
v Mostì, na Kladnì, na Ostravsku a již
tradiènì i v Sokolovì. Letos vyrazila
trojice kamarádù z našeho spolku právì
do Sokolova. Když jsme ráno pøijeli do

areálu pivovaru Permon, byli jsme hned
vtaženi do vítacího víru. Nechybìlo objetí a pøípitek hutným Permonem s kamarády z Pøíbrami, Mìdìnce, Krásna,
Chodova, Rudolfova, Èeského Krumlova, Horní Suché èi s místními z Nadace
Georgia Agricoly (NGA). Paní místo-

starostce Sokolova a zástupci NGA Jardovi Jiskrovi jsme pøedali upomínkové
pøedmìty od vedení mìsta Stráž pod
Ralskem. Následoval parádní hornický
prùvod mìstem. Na Novém námìstí se
odehrálo pøivítání úèastníkù starostou
mìsta, zaznìla hornická hymna,
ostužkovaly se prapory a pøedala se vyznamenání LUX EX TENEBRIS, tzn.
„svìtlo v temnotách“. Bylo pro nás ctí,

Montáž tìžko pøístupných prvkù lešení
u zásobníku horkého destilátu odparky E-1B
na výrobním úseku likvidace kyselých roztokù

nované nehavarijní zásahy pro zajištìní provozu
o. z. TÚU (napø. likvidace nepotøebné technologie a celková sanace podzemního patra technologického zaøízení, demontáž støešních plechù vèetnì nosné konstrukce bývalé technologické haly,
demontáž vzduchotechniky a stropního osvìtlení
v lokodepu vleèky, demontáž potrubí prùmìru
300 mm z trubního mostu, dohledávání stvolù
vrtù v hloubkách kolem 10 m, montáž trubkového
lešení v provozních halách pod rùzným technologickým zaøízením ve složitých prostorových podmínkách, kácení rizikových stromù a stromù napadených kùrovcem;
• kontroly v oblasti bezpeènosti (kontroly vnìjších
a vnitøních hydrantù a lékárnièek);
• kontroly podzemních objektù (kanalizaèní stoky
a sbìraèe, štoly, vodní zdroje a kryty civilní
obrany v Liberci, Jablonci nad Nisou, Lomnici
nad Popelkou, Turnovì, Èeském Dubu a Èeské
Lípì a podzemní objekty ve správì o. z. SUL, napøíklad štoly Øimbabská, Dìdièná, Prokopská,
Bohutínská, Mariánská, Ševèínská, Anna a Vojtìch, Mikuláš, Drkolnov, vodní patro Wasserlauf).
Výše uvedený zjednodušený výèet èinností dokládá, že Závodní báòská záchranná stanice v o. z.
TÚU je nezbytnou souèástí procesu zahlazování
následkù tìžby uranu v oblasti Stráže pod
Ralskem. Bez její pomoci by nebylo možné udržet
provoz sanaèních i dalších technologií nezbytných
k odstranìní kontaminace z podzemních vod a tím
zajistit trvalou využitelnost vodních zdrojù a na
vodu vázaných ekosystémù v severoèeské køídì.
Ing. Karel Uher, vedoucí ZBZS, o. z. TÚU
Ing. Ludvík Kašpar, námìstek øeditele o. z.
pro výrobu a ekologii, o. z. TÚU

že mezi vyznamenanými byl i náš místopøedseda. Po ukonèení oficialit probíhal bohatý program. Zhlédli jsme ukázky èinnosti policie, hasièù èi armády.
Rovnìž se prezentovaly folklorní skupiny národnostních menšin ze Slovenska,
Nìmecka, Ukrajiny, Ruska, Vietnamu
a další. Ochutnali jsme taktéž gurmánské speciality tìchto menšin, navíc i pochutiny z Mongolska èi Kavkazu. Vše

podstatné se odehrálo na Novém námìstí, kde jsme s kamarády a s pohárem výteèného piva sledovali vystoupení Pavla Dobeše, rockovou skupinu
DOGA, Báru Polákovou a koneènì
i Janka Ledeckého. Celou slávu ukonèil
ve 22 hodin velkolepý ohòostroj. Když
nìkam vyjedeme, byl by høích nenavštívit nìjakou památku. Tentokráte jsme si
vybrali Dùl Jeroným. Udìlali jsme dobøe, práce našich pøedkù je hodna naší
úcty.
Za Hornicko-historický
spolek pod Ralskem
Miroslav Janošek
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Hornický prùvod mìstem Sokolov

Návštìva Dolu Jeroným
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